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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

 (000)05009080010د/ محمد الهادي عفيفي من مصر وخارجها 

 ]الجزء الثامن عشر[

 سورة المؤمنون -00

 [    55الى  5(: اآليات 00خصال المؤمنين   ]سورة المؤمنون ) -5

ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

( َوالهِذيَن ُهْم َعِن 0( الهِذيَن ُهْم فِي َصالتِِهْم خاِشُعوَن )5) قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ 

كاِة فاِعلُوَن )0اللهْغِو ُمْعِرُضوَن ) ( َوالهِذيَن ُهْم لِفُُروِجِهْم 4( َوالهِذيَن ُهْم لِلزه

ُر َملُوِميَن ( إاِله َعلى أَْزواِجِهْم أَْو ما َملََكْت أَْيمانُُهْم فَإِنهُهْم َغيْ 1حافِظُوَن )

( َوالهِذيَن ُهْم ِِلَماناتِِهْم 7( فََمِن اْبتَغى َوراَء ذلَِك فَأُولئَِك ُهُم العاُدوَن )6)

( أُولئَِك ُهُم 8( َوالهِذيَن ُهْم َعلى َصلَواتِِهْم يُحافِظُوَن )9َوَعْهِدِهْم راُعوَن )

 (55يها خالُِدوَن )( الهِذيَن يَِرثُوَن اْلفِْرَدْوَس ُهْم فِ 50اْلواِرثُوَن )

  التهْفِسيُر  

قد فاز المؤمنون باهلل العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون،   - 1

 والنجاة مما يرهبون.

الذين هم في صالتهم ُمتَذلِّلون، قد سكنت فيها جوارحهم، وفرغت  - 2

 قلوبهم من الشواغل.

وال واألفعال والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من األق - 3

 معرضون.

والذين هم لتطهير أنفسهم من الرذائل، وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها  - 4

 فاعلون.

والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزنى واللواط والفواحش حافظون،  - 5

 فهم أعفّاء طاهرون.
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إال على زوجاتهم أو ما يملكون من اإلماء، فإنهم ال ياُلمون في  - 6

 بهّن بالوطء وغيره.االستمتاع 

فمن طلب االستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه الالتي يملكها فهو  - 7

 متجاوز لحدود هللا بتجاوز ما أحله من التمتع إلى ما حرمه منه.

والذين هم لما ائتمنهم هللا عليه، أو ائتمنهم عباده، ولعهودهم حافظون ال  - 8

 يضيعونها، بل يوفون بها.

على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها، وعلى أدائها في والذين هم  - 9

 أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحبّاتها.

 أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون. - 11

 الذين يرثون أعلى الجنة هم فيها ماكثوِن أبًدا ، ال ينقطع نعيمهم فيها.   - 11

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

رشدتنا اآليات إلى وجوب االتصاف بالصفات السبع التالية، والقيام أ

 باألفعال اآلتية المستوجبة الخلود في الفردوس األعلى من الجنان وهي:

 اإليمان: وهو التصديق باهلل ورسله واليوم اآلخر.      --1

هللاِ َصلَّى : بْينَما نَْحُن ِعْنَد َرسوِل ُعَمُر بُن الَخطهاِب قالَ  وفي الصحيح عن 

ُ عليه وسلََّم ذاَت يَوٍم، إْذ طَلََع علْينا َرُجٌل َشِديُد بَياِض الثِّياِب، َشِديُد َسواِد  هللاَّ

َعِر، ال يَُرى عليه أثَُر السَّفَِر، وال يَْعِرفُهُ ِمنَّا أَحٌد، حتَّى َجلََس إلى النبيِّ  الشَّ

ُ عليه وسلََّم، فأْسنََد ُرْكبَتَيْ  ِه إلى ُرْكبَتَْيِه، وَوَضَع َكفَّْيِه علَى فَِخَذْيِه. َصلَّى هللاَّ

ُ عليه وسلََّم:  ُد أْخبِْرنِي َعِن اإلْسالِم، فقاَل َرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ َوقاَل: يا ُمَحمَّ

ُ عليه  ًدا َرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ُ وأنَّ ُمَحمَّ اإلْسالُم أْن تَْشهََد أْن ال إلَهَ إالَّ هللاَّ

كاةَ، وتَُصوَم َرَمضاَن، وتَُحجَّ البَْيَت إِن وسلَّ  الةَ، وتُْؤتَِي الزَّ َم، وتُقِيَم الصَّ

قُهُ، قاَل:  اْستَطَْعَت إلَْيِه َسبِياًل، قاَل: َصَدْقَت، قاَل: فََعِجْبنا له يَْسأَلُهُ، ويَُصدِّ

ِ، وَمالئَِكتِِه،  وُكتُبِِه، وُرُسلِِه، واْليَوِم فأْخبِْرنِي َعِن اإليماِن، قاَل: أْن تُْؤِمَن باهللَّ

ِه، قاَل: َصَدْقَت، قاَل: فأْخبِْرنِي َعِن  اآلِخِر، وتُْؤِمَن بالقََدِر َخْيِرِه وَشرِّ

َ َكأنََّك تَراهُ، فإْن لَْم تَُكْن تَراهُ فإنَّه يَراَك، قاَل:  اإلْحساِن، قاَل: أْن تَْعبَُد هللاَّ
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اَعِة، قاَل: ما ائِِل قاَل: فأْخبِْرنِي  فأْخبِْرنِي َعِن السَّ الَمْسُؤوُل َعْنها بأَْعلََم ِمَن السَّ

عن أماَرتِها، قاَل: أْن تَلَِد األَمةُ َربَّتَها، وأَْن تََرى الُحفاةَ الُعراةَ العالَةَ ِرعاَء 

اِء يَتَطاَولُوَن في البُْنياِن، قاَل: ثُمَّ اْنطَلََق فَلَبِْثُت َملِيًّا، ثُمَّ قاَل لِي: يا ُعَمُر  الشَّ

ُ وَرسولُهُ أْعلَُم، قاَل: فإنَّه ِجْبِريُل أتاُكْم يَُعلُِّمُكْم  ائُِل؟ قُلُت: هللاَّ أتَْدِري َمِن السَّ

 ِدينَُكْم.

 الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9الصفحة أو الرقم: 

 أركاِن اإلْسالِم الَخمسِة. بَيانُ  في الَحديِث: --5

تَِّة. --2  وفيه: بَياُن أركاِن اإليماِن السِّ

 وفيه: بَياُن بَعِض آداِب طالِِب الِعلِم ِمَن التَّواُضِع وَغيِره. --3

ائُِل والُمجيُب. --4  وفيه: َدليٌل على بَركِة الِعلِم، وأنَّ الِعلَم يَْنتَفُِع به السَّ

يَّةُ اإلتْ  --5  قاِن في الَعمِل والطَّاعِة.وفيه: أهمِّ

حابِة مع َرسوِل هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم. --6  وفيه: بَياُن ُحسِن أدِب الصَّ

وفيه: بَياُن أْحواِل نُزوِل ِجْبِريَل عليه السَّالُم على النَّبيِّ صلَّى هللاُ عليه  --7

 وسلَّم.

لَُف مْن إْنكاِر ا --8  لبَِدِع.وفيه: بَياُن ما كان عليه السَّ

نَِّة والَجماَعِة كالقََدِريَِّة. --9  وفيه: بَياُن بَعِض الفَِرِق الُمخالِفَِة ألهِل السُّ

الخشوع في الصالة: وهو الخضوع والتذلل هلل والخوف من هللا تعالى،  -2

 ومحله القلب، فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه، إذ هو ملكها.

اظ الذهن، واالتجاه نحو هللا تعالى، وبه فالسكون دليل االطمئنان، واستيق

 يحصل جوهر الصالة، وتتحقق غايتها المنشودة الصحيحة. 

وهو من فرائض الصالة على الصحيح، وأساس قبولها، والظفر بثواب هللا 

 تعالى.
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 وبْينَهُما بَيٌِّن، والَحَرامُ  بَيٌِّن، الَحاَللُ  وفي الصحيح عن النعمان بن بشير

 لِِدينِهِ  اْستَْبَرأَ  الُمَشبَّهَاتِ  اتَّقَى فََمنِ  النَّاِس، ِمنَ  َكثِيرٌ  يَْعلَُمهَا ال ُمَشبَّهَاتٌ 

بُهَاتِ  في وقَعَ  وَمن وِعْرِضِه،  أنْ  يُوِشكُ  الِحَمى، َحْولَ  يَْرَعى َكَراعٍ : الشُّ

ِ  ِحَمى إنَّ  أاَل  ِحًمى، َملِكٍ  لُِكلِّ  وإنَّ  أاَل  يَُواقَِعهُ،  وإنَّ  أاَل  اِرُمهُ،َمحَ  أْرِضهِ  في هللاَّ

 ُكلُّهُ، الَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدتْ  وإَذا ُكلُّهُ، الَجَسدُ  َصلَحَ  َصلََحتْ  إَذا: ُمْضَغةً  الَجَسدِ  في

 .القَْلبُ  وهي أاَل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة البخاري

 يسير باختالف(5188) ومسلم ،( 10) البخاري أخرجه:  التخريج

اإلعراض عن اللغو: أي الباطل، وهو الشرك والمعاصي كلها، وكل ما  -3

 ال حاجة فيه وما ال يعني اإلنسان، وإن كان مباحا.

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  َعنْ وفي الصحيح   ُكمُ يَُؤاِخذُ  اَل : }اآليَةُ  هِذه أُْنِزلَتْ : َعْنَها َّللاه

 ُ ُجلِ  قَْولِ  في{ أْيَمانُِكمْ  في باللَّْغوِ  هللاَّ ِ  ال: الرَّ ِ  وبَلَى وهللاَّ  وهللاَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الزبير بن عروة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4650: الرقم أو الصفحة البخاري

 ، ونبتاُعها األوساقَ  يعُ نب بالمدينةِ  كنَّا وفي الصحيح عن قيس بن أبي غرزة

ينا ، السَّماسرةَ  أنفَسنا نُسمِّي وكنَّا  صلَّى هللاِ  رسولُ  إلينا فخرج النَّاَس، ويُسمِّ

انا ، يومٍ  ذاتَ  وسلَّم عليه هللاُ  ْينا الَّذي من خيرٌ  هو باسمٍ  فسمَّ  ، أنفَسنا سمَّ

انا ارِ  معشرَ  يا:  فقال ، النَّاسَ  وسمَّ  والكِذبُ  الحلِفُ  يَعكمب يشهَدُ  إنَّه التُّجَّ

دقةِ  فُشوبوه  بالصَّ

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  غرزة أبي بن قيس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0908: الرقم أو الصفحة النسائي

 والنسائي ،(5009) والترمذي ،(0006) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (56504) حمدوأ ،(0541) ماجه وابن له، واللفظ( 0900)
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 أْنِصْت،: الُجُمَعةِ  يَومَ  لَِصاِحبِكَ  قُْلتَ  إَِذا   وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .لََغْوتَ  فقَدْ  يَْخطُُب، واإِلَمامُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  804: الرقم أو الصفحة

 يسير باختالف( 915) ومسلم ،(804) بخاريال أخرجه:  التخريج

 ُدونَها، بما واالنشغالِ  للُخطبِة، اإلنصاتِ  تَركِ  ِمن التَّحذيرُ  :الحديثِ  وفي

 .اإلمامِ  إلى واالستِماعِ  الُجمعةِ  ُخطبةِ  وْقتَ  السُّكوتِ  فَضيلةَ  ذلك ويَستلزمُ 

أداء الزكاة المالية المفروضة، وتزكية النفس من الدنس والمعصية،  -4

 وتطهيرها من أمراض القلب كالحقد والحسد والكراهية والبغضاء ونحوها.

 تَدابَُروا، وال تَحاَسُدوا، وال تَباَغُضوا، ال ن أنس بن مالكوفي الصحيح ع

ِ  ِعبادَ  وُكونُوا  .أيَّامٍ  ثاَلثَةِ  فَْوقَ  أخاهُ  يَْهُجرَ  أنْ  لُِمْسلِمٍ  يَِحلُّ  وال إْخوانًا، هللاَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6061: الرقم أو الصفحة

 (0118) ومسلم ،(6061) البخاري أخرجه:  التخريج

حفظ الفرج، والتعفف من الحرام كالزنى واللواط، واإلعراض عن  -5

ية الشهوات. وذلك يدل على تحريم المتعة )الزواج المؤقت بمدة زمن

محدودة، قصيرة أو طويلة( ألن المرأة المستمتع بها ليست زوجة بالفعل، 

 بدليل أنهما ال يتوارثان باإلجماع، فال تحل للرجل، لكن يدرأ الحد للشبهة.

َمن يَْضَمن لي ما بْيَن   وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي

 لَْحيَْيِه وما بْيَن ِرْجلَْيِه أْضَمن له الَجنَّةَ.

الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 6474البخاري الصفحة أو الرقم: 
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ِ  رسولُ  ُسئِلَ     هريرة أبي الترمذي عن  وروى ُ  صلَّى هللاَّ  عن وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  تَقوى:  فقالَ  ؟ الجنَّةَ  النَّاسَ  يُدخلُ  ما أَْكثرِ   أَْكثرِ  عن وُسئِلَ  ، الخلُقِ  وُحسنُ  هللاَّ

 والفَرجُ  الفَمُ :  قالَ  ، النَّارَ  النَّاسَ  يُدِخلُ  ما

 ذيالترم صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0004: الرقم أو الصفحة

 ،(4046) ماجه وابن له، واللفظ( 0004) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (8091) وأحمد

حابةِ  اهتمامُ : الحديثِ  وفي --5 ؤالِ  عنهم هللاُ  رِضيَ  الصَّ ا بالسُّ يهم عمَّ  في يُنجِّ

نيا  .واآلِخرةِ  الدُّ

 ُدخولِ  أسبابِ  من ألنَّهما الُخلِق؛ وتَحسينِ  هللاِ  اتِّقاءِ  على الحثُّ : وفيه --2

 .جنَّةِ ال

 ُدخولِ  أسبابِ  من إنَّهما حيث والفرِج؛ الفمِ  ُخطورةِ  ِمن التَّحذيرُ : وفيه -3

 .النَّارِ 

أداء األمانة ورعاية العهد والعقد: ومعنى األمانة أو العهد يجمع كل ما  -6

يحّمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه، قوال وفعال، وهذا يشمل معاشرة الناس 

مانة أعم من العهد، وكل عهد فهو أمانة فيما فيه والوعود وغير ذلك. واأل

 قول أو فعل أو معتقد.

 ما هي العادة السرية؟

إن االستمناء أو العادة السرية عبارة عن حالة من االستثارة الجنسية التي 

يتعرض لها الشخص عند لمس أعضائه التناسلية، ويمكن لكال الجنسين 

لعادة السرية لنفسك أو ألي شخص القيام باالستمناء، كما يمكن ممارسة ا

 أخر.

وبصرف النظر عن المتعة التي تمنحها العادة السرية للشخص، فهي 

 تساعد في اِلمور التالية:
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 معرفة ما تفضله وما ال تفضله في الجنس.

يمكن للرجال استخدام االستمناء ليتعلموا كيفية السيطرة على هزات 

 الجماع.

 الوصول لهزة الجماع.تساعد النساء على معرفة كيفية 

يمكن لألزواج ممارسة االستمناء معاً وقد يجدون أن ذلك جزء جميل في 

عالقتهم، وهناك أشخاص اخرون ال يفضلون ذلك، ولكن هو في النهاية 

 قرار شخصي.

 فوائد العادة السرية الطبية 

محاربة السرطان: وجدت دراسة علمية أن الرجال الذين يمارسون العادة 

مرات أسبوعياً، كانوا أقل عرضة لإلصابة بسرطان  5كثر من السرية أل

 البروستاتا بحوالي الثلث.

زيادة صالبة القضيب: مع التقدم في العمر تقل عضالت القضيب صالبة، 

إال أن دراسة علمية أشارت أن الرجال الذين يمارسون العادة السرية 

 يحافظون على صالبة القضيب لفترة أطول.

هاز المناعي: وذلك عن طريق إفراز هرمونات معينة عند تعزيز صحة الج

الوصول لهزة الجماع، والتي تقوم بدورها بتعزيز صحة وعمل الجهاز 

 المناعي.

تحسين الصحة النفسية: سواء كان الشخص ذكراً أم أنثى، فالوصول إلى 

هزة الجماع وإفراز الهرمونات يزيد من مستوى السعادة ويعزز من الصحة 

 النفسية.

 حكم الشرع في العاده السرية 

أما الحنابلة فقالوا أّن االستمناء في أصله ُمحّرم، إال أنّه يصبح جائزاً  --1

في بعض الحاالت؛ فمثالً إذا استمنى خوفاً على نفسه من الّزنا أو خوفاً على 

صّحته فيجوز له االستمناء في هذه الحاالت إن لم تكن له زوجة أو أََمة، ولم 

 الّزواج. يقدر على
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يرى ابن حزم الظاهري أن االستمناء مكروه وال إثم على فاعله، ودليله  --2

أنَّ َمّس الّرجل ذكره بشماله ُمباح بإجماع األّمة كلها، وإذا كان ذلك ُمباحاً 

فليس هنالك زيادة على الُمباح إال إذا تعّمد نزول المنّي، فليس ذلك حراماً 

[ ولم يرد 11فصل هللا لكم ما حرم عليكم(،]أصالً، لقول هللا تعالى: )وقد 

نصٌّ في الكتاب أو الُسنّة يدّل على تحريم االستمناء، فهو حالل، وإنما ُكِره 

 ألنه ليس من مكارم األخالق وال من فضائل األعمال.

بالنسبة لمسألة االستمناء ، فقد أباحها عدد من علماء السلف ، كعمرو  --3

م ، ومعلوم أن مجاهدا هو من كبار العلماء في بن دينار ، ومجاهد ، وغيره

تفسير القرآن الكريم ، ولم يذكر أن االستمناء محرم بدليل آية ) والذين هم 

:  -ومعلوم أنه عاصر زمن الصحابة  -لفروجهم حافظون ( فضال عن قوله 

كانوا يأمرون به شبانهم يستعفون به . بمعنى أنه لو كان أخطأ وفسرها خطأ 

يبيحها ويأمر بها ، وهو في عصر الصحابة والتابعين . وبعد  فغيره كان

 الختالف .قراءتي لعدة فتاوى في ما يفعل العامي عند ا

: إنه يأخذ باأليسر ، وبعضهم قال قال بعض العلماء  اختالف العلماء ، --4

: يأخذ بكالم األتقى واألورع واألعلم ، ومعلوم أن علماء السلف كمجاهد 

 ر هم أعلم من علماء الخلف ، مع احترامي لجميع العلماء وعمرو بن دينا

نعم ، رويت بعض اآلثار التي تفيد جواز االستمناء ، وذلك عن مجاهد  --5

كقوله : ( 085/7انظر " المصنف " لعبد الرزاق ) رحمه هللا وغيره .

 )كان من مضى يأمرون شبانهم باالستمناء( .

المبادرة إليها أوائل أوقاتها، وإتمام المحافظة على الصالة: بإقامتها و -7

 ركوعها وسجودها.    

َسأَْلُت النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: أيُّ  روي البخاري عن عبد َّللا بن مسعود

؟ قاَل: ثُمَّ برُّ  الةُ علَى وْقتِها، قاَل: ثُمَّ أيٌّ ِ؟ قاَل: الصَّ الَعَمِل أَحبُّ إلى هللاَّ

، ولَِو  الوالَِدْيِن قاَل: ثُمَّ  ِ قاَل: حدَّثَني بِهنَّ ؟ قاَل: الِجهاُد في َسبيِل هللاَّ أيٌّ

 اْستََزْدتُهُ لَزاَدنِي.
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الراوي : عبدَّللا بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 107البخاري الصفحة أو الرقم: 

ِ  آَمنَ  َمن وفي الصحيح عن أبي هريرة الةَ، وأَقامَ  وبَِرسولِِه، باهللَّ  وصامَ  الصَّ

ِ  علَى َحقًّا كانَ  َرَمضاَن؛ ِ  َسبيلِ  في جاهَدَ  الَجنَّةَ، يُْدِخلَهُ  أنْ  هللاَّ  في َجلَسَ  أوْ  هللاَّ

ِ، َرسولَ  اي: فقالوا فيها، ُولِدَ  الَّتي أْرِضهِ   في إنَّ : قالَ  النَّاَس؟ نُبَشِّرُ  أفاَل هللاَّ

ُ  أَعدَّها َدَرَجٍة، ِمئَةَ  الَجنَّةِ  ِ، َسبيلِ  في لِْلُمجاِهِدينَ  هللاَّ  كما الدََّرَجتَْينِ  بْينَ  ما هللاَّ

َ، َسأَْلتُمُ  فإذا واألْرِض، السَّماءِ  بْينَ   الَجنَّةِ  أْوَسطُ  فإنَّه الفِْرَدْوَس؛ فاْسأَلُوهُ  هللاَّ

ْحَمِن، َعْرشُ  فَْوقَهُ  -أُراهُ - الَجنَّةِ  وأَْعلَى رُ  وِمْنهُ  الرَّ  .الَجنَّةِ  أْنهارُ  تَفَجَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0780: الرقم أو الصفحة

 .وتعالَى ُسبحانه هللاِ  فَرائضِ  أداءِ  على الَحثُّ  :الحديثِ  يوف --5

 .َكلمتِه وإعالءِ  هللاِ  َسبيلِ  في الِجهادِ  في والتَّرغيُب الحثُّ : وفيه --2

 .الِجنَانِ  َجميعِ  فوقَ  الفِْرَدوسَ  أنَّ : وفيه --3

 ِمن له بلْ  األْجِر، ِمن َمحروًما ليس وأنَّه الِجهادَ  ُحِرمَ  لَمن تَأنيسٌ : وفيه --4

 َدَرجةِ  عن قَُصرَ  وإنْ  الجنَّةِ  إلى يُوِصلُه ما الفرائضِ  واْلتزامِ  اإليمانِ 

 .المجاِهدينَ 

 في منزلٌ  منزالنِ  له إال أحدٍ  من منكم ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

 فذلك منزلَه الجنةِ  أهلُ  ورث النارَ  فدخل مات فإذا النارِ  في ومنزلٌ  الجنةِ 

 ( اْلَواِرثُونَ  هُمُ  ئِكَ أُولَ )  تعالى قولُه

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0158: الرقم أو الصفحة

(( التفسير)) في والطبري ،(4045) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 (045(( )والنشور البعث)) في والبيهقي ،(58/50)



11 
 

الحين بُشرى :الحديثِ  وفي  مع عَماًل  فيَزدادون الجنَِّة، في لهم بما للصَّ

جاءِ   .تعالى هللاِ  في الرَّ

( 00من أدلة وجود َّللا وقدرته* خلق اإلنسان ]سورة المؤمنون ) -0

 [    56الى  50:اآليات 

ْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطيٍن ) ( ثُمه َجَعْلناهُ نُْطفَةً فِي قَراٍر 50َولَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

ُمْضَغةً فََخلَْقنَا اْلُمْضَغةَ ( ثُمه َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلَعلَقَةَ 50َمِكيٍن )

ُ أَْحَسُن اْلخالِقِيَن  ِعظاماً فََكَسْونَا اْلِعظاَم لَْحماً ثُمه أَْنَشأْناهُ َخْلقاً آَخَر فَتَباَرَك َّللاه

 (56( ثُمه إِنهُكْم يَْوَم اْلقِياَمِة تُْبَعثُوَن )51( ثُمه إِنهُكْم بَْعَد ذلَِك لََميِّتُوَن )54)

  ِسيُر التهفْ 

ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين، أِخذت ترجمته من خالفة  - 12

 استُْخِرجت من ماء مختلط بتربة األرض.

 ثم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقر في الرحم إلى حين الوالدة. - 13

فخلقنا بعد ذلك النطفة المستقرة في الرحم َعلَقَة حمراء، ثم جعلنا تلك  - 14

الحمراء كقطعة لحم ممضوغة، فخلقنا قطعة اللحم تلك عظاًما  الَعلَقَة

ُمتََصلِّبة، فألبسنا تلك العظام لحًما، ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه، 

 وإخراجه إلى الحياة، فتبارك هللا أحسن الخالقين.

بعد ما مررتم به من تلك األطوار ستموتون عند  -أيها الناس-ثم إنكم  - 15

 الكم.انقضاء آج

ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة؛ لتحاسبوا على ما  - 16

 قدمتم من عمل.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

دلت اآليات على خلق اإلنسان، وخلقه ومروره في المراحل التسع  --1

 المذكورة دليل واضح على وجود هللا تعالى ووحدانيته وقدرته العظمى.
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فقد بدأ هللا تعالى خلق آدم عليه السالم من طين أو تراب، ثم جعل ابن  --2

آدم مخلوقا من نطفة )مني( يلتقي مع مني المرأة، فيبدأ تخلق الجنين، ثم 

تتحول النطفة إلى علقة )دم متخثر( ثم تصبح مضغة )قطعة لحم( ثم تصير 

نسان، ثم يصير عظاما، ثم تكسى العظام باللحم الذي تظهر فيه مالمح اإل

 خلقا جديدا مباينا للخلق األول بنفخ الروح الحركية فيه بعد أن كان جمادا.       

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم  روي البخاري عن عبد َّللا بن مسعود ثَنَا َرسوُل هللاَّ َحدَّ

اِدُق الَمْصُدوُق، قاَل: إنَّ أَحَدُكْم يُْجَمُع َخْلقُهُ في بَْطِن أُ  ِه أْربَِعيَن وهو الصَّ مِّ

ُ َملًَكا  يَْوًما، ثُمَّ يَكوُن َعلَقَةً ِمْثَل ذلَك، ثُمَّ يَكوُن ُمْضَغةً ِمْثَل ذلَك، ثُمَّ يَْبَعُث هللاَّ

فيُْؤَمُر بأَْربَِع َكلَِماٍت، ويُقَاُل له: اْكتُْب َعَملَهُ، وِرْزقَهُ، وأََجلَهُ، وَشقِيٌّ أْو 

ُجَل ِمنُكم لَيَْعَمُل حتَّى ما يَكوُن بْينَهُ وبْيَن َسِعيٌد، ثُمَّ يُْنفَُخ فيه الرُّ  وُح، فإنَّ الرَّ

الَجنَِّة إالَّ ِذَراٌع، فَيَْسبُِق عليه ِكتَابُهُ، فَيَْعَمُل بَعَمِل أْهِل النَّاِر، ويَْعَمُل حتَّى ما 

 َمُل بَعَمِل أْهِل الَجنَِّة.يَكوُن بْينَهُ وبْيَن النَّاِر إالَّ ِذَراٌع، فَيَْسبُِق عليه الِكتَاُب، فَيَعْ 

الراوي : عبدَّللا بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0009البخاري الصفحة أو الرقم: 

ه بعَد في الحديث --5 : ِكتابة أَْقدار كلِّ إنسان وهو ما زال َجنينًا في بَْطن أمِّ

ه.  استِكماِل تَْشِكيلِه وتَصِويره، وتَكاُمِل أَْعضائه وَحواسِّ

 وفيه: اإليماُن بالقَدِر، سواٌء تعلََّق باألعماِل أو باألرزاِق واآلَجال. --2

وح في الَجنِين بعَد استِْكمال تكوينِه. --3  وفيه: نَْفُخ الرُّ

 الَخَواتيم.وفيه: عدُم االغتِرار بُصَور األعمال؛ ألنَّ األعماَل ب --4

وفيه: أنَّ األعمال ِمن الحَسنات والسيِّئات أََماَراٌت ال ُموِجبات، وأنَّ  --5

 مصيَر األَْمر في العاقبة إلى ما َسبَق به القَضاُء وجَرى به التَّقديُر.

فتبارك وتعالى هللا أحسن الخالقين وأتقن الصانعين، لهذا اإلبداع  --4

 [ .17/ 16لُُق َكَمْن ال يَْخلُُق، أَفاَل تََذكَُّروَن ]النحل واإلنشاء العظيم: أَفََمْن يَخْ 

ُ عليه وسلََّم،   روي مسلم عن علي بن أبي طالب عن َرسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

َمَواِت  ْهُت َوْجهي لِلَِّذي فَطََر السَّ اَلِة، قاَل: َوجَّ أنَّهُ كاَن إَذا قَاَم إلى الصَّ
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ا ِمَن الُمْشِرِكيَن، إنَّ َصاَلتِي، َونُُسِكي، َوَمْحيَاَي، َواألْرَض َحنِيفًا، َوما أَنَ 

ِ َربِّ الَعالَِميَن، ال َشِريَك له، َوبِذلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن الُمْسلِِميَن،  َوَمَماتي هلِلَّ

ي، اللَّهُمَّ أَْنَت الَملُِك ال إلَهَ إالَّ أَْنَت أَْنَت َربِّي، َوأَنَا َعْبُدَك، ظَلَْمُت نَْفسِ 

نُوَب إالَّ أَْنَت،  َواْعتََرْفُت بَذْنبِي، فَاْغفِْر لي ُذنُوبِي َجِميًعا، إنَّه ال يَْغفُِر الذُّ

َواْهِدنِي ألَْحَسِن األْخاَلِق ال يَْهِدي ألَْحَسنِهَا إالَّ أَْنَت، َواْصِرْف َعنِّي َسيِّئَهَا ال 

َسْعَدْيَك َواْلَخْيُر ُكلُّهُ في يََدْيَك، َوالشَّرُّ يَْصِرُف َعنِّي َسيِّئَهَا إالَّ أَْنَت، لَبَّْيَك وَ 

ليَس إلَْيَك، أَنَا بَك وإلَْيَك، تَبَاَرْكَت َوتََعالَْيَت، أَْستَْغفُِرَك َوأَتُوُب إلَْيَك، وإَذا 

َرَكَع، قاَل: اللَّهُمَّ لَك َرَكْعُت، َوبَِك آَمْنُت، َولََك أَْسلَْمُت، َخَشَع لَك َسْمِعي، 

ي، َوَعْظِمي، َوَعَصبِي، وإَذا َرفََع، قاَل: اللَّهُمَّ َربَّنَا لَك الَحْمُد َوبَصَ  ِري، َوُمخِّ

َمَواِت، َوِمْلَء األْرِض، َوِمْلَء ما بْينَهَُما، َوِمْلَء ما ِشْئَت ِمن شيٍء  ِمْلَء السَّ

أَْسلَْمُت، َسَجَد  بَْعُد، وإَذا َسَجَد، قاَل: اللَّهُمَّ لَك َسَجْدُت، َوبَِك آَمْنُت، َولَكَ 

ُ أَْحَسُن  َرهُ، َوَشقَّ َسْمَعهُ َوبََصَرهُ، تَبَاَرَك هللاَّ َوْجِهي لِلَِّذي َخلَقَهُ، َوَصوَّ

الَخالِقِيَن، ثُمَّ يَكوُن ِمن آِخِر ما يقوُل بْيَن التََّشهُِّد َوالتَّْسلِيِم: اللَّهُمَّ اْغفِْر لي ما 

ْرُت، َوما أَ  ْمُت َوما أَخَّ ْسَرْرُت َوما أَْعلَْنُت، َوما أَْسَرْفُت، َوما أَْنَت أَْعلَُم به قَدَّ

ُر، ال إلَهَ إالَّ أَْنَت. ُم َوأَْنَت الُمَؤخِّ  ِمنِّي، أَْنَت الُمقَدِّ

 الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 775الصفحة أو الرقم: 

 أنَّ ِمن هديِه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ُدعاَء االستفتتاِح. :في الحديثِ  --5

اإلرشاُد إلى األدِب في الثَّناِء على هللاِ تعالى ومدِحه، بأن يُضاَف  وفيه: --0

 إليه محاسُن األموِر دون مساوئِها على جهِة األدِب.

إنَّه ال  ظَلمُت نفسي واعتَرْفُت بذنبي فاغفِْر لي ذنوبي جميًعا؛»في قوله:  --3

نوَب إالَّ أنت فيه: اعتراٌف بالتَّقصيِر، وقدَّمه على طلِب المغفرِة « يغفُر الذُّ

اُء عليهما السَّالم: }َربَّنَا ظَلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغفِْر لَنَا  بًا، كما قال آدُم وحوَّ تأدُّ

 [.23َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن{ ]األعراف: 

وبعد هذه المراحل السبع، ووالدة اإلنسان، وتمتعه بالحياة المقدرة له،  --5

أي بعد الخلق والحياة تحدث نهاية اإلنسان بالموت، ثم يأتي البعث بعد 
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الموت، وكل من الخلق األول )النشأة األولى( ثم اإلماتة )إعدام الحياة( ثم 

 ة هللا تعالى.البعث )إعادة ما أفني وأعدم( دليل قاطع على قدر

تُْحَشُروَن ُحفَاةً، ُعَراةً، ُغْراًل، ثُمَّ   روي البخاري عن عبد َّللا بن عباس

َل َخْلٍق نُِعيُدهُ َوْعًدا َعلَْينَا إنَّا ُكنَّا فَاِعلِيَن{ ]األنبياء:  [ 114قََرأَ: }كما بََدْأنَا أَوَّ

ُل َمن يُْكَسى إِْبَراِهيُم، ثُمَّ يُْؤَخُذ بِرَجالٍ  ِمن أَْصَحابِي َذاَت اليَِميِن َوَذاَت  فأوَّ

يَن علَى أَْعقَابِِهْم ُمْنُذ  َماِل، فأقُوُل: أَْصَحابِي، فيُقَاُل: إنَّهُْم لَْم يََزالُوا ُمْرتَدِّ الشِّ

الُِح ِعيَسى ابُن َمْريََم: }َوُكْنُت عليهم َشِهيًدا  فَاَرْقتَهُْم، فأقُوُل كما قاَل الَعْبُد الصَّ

قِيَب عليهم، َوأَْنَت علَى ُكلِّ شيٍء ما ُدْمُت ف ا تََوفَّْيتَنِي ُكْنَت أَْنَت الرَّ يهم، فَلَمَّ

ْبهُْم فإنَّهُْم ِعبَاُدَك، وإْن تَْغفِْر لهْم فإنََّك أَْنَت الَعِزيُز الَحِكيُم{  َشِهيٌد، إْن تَُعذِّ

، ُذِكَر ع118]المائدة:  ُد بُن يُوُسَف الفََرْبِريُّ ِ، عن [، قاَل: ُمَحمَّ ن أَبِي عبِد هللاَّ

وا علَى َعْهِد أَبِي بَْكٍر فَقَاتَلَهُْم أَبُو بَكٍر  وَن الَِّذيَن اْرتَدُّ قَبِيَصةَ، قاَل: هُُم الُمْرتَدُّ

ُ عْنه.  َرِضَي هللاَّ

الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 المحدث : ]صحيح[ | خالصة حكم 0447البخاري الصفحة أو الرقم: 

 : إخباُره صلَّى هللاُ علَيه وسلَّم عِن الَغيِب.في الحديثِ  --5

 وفيه: فَضُل إبراهيَم صلَّى هللاُ علَيه وسلَّم. --2

 وفيه: فَضُل عيسى ابِن َمريَم عليه السَّالم. --3

 ياُن الَحشِر وما فيه.وفيه: ب --4

يصٍة يَتَميَّز بها  --5 وفيه: أنَّ هللاَ قَد يَخصُّ أحًدا من األنبياِء أو غيِرهم بِخصِّ

 َعن غيِره، وال يُوِجب ذلَك الفَضَل الُمطلَق.

واآليات صريحة في أن هللا وحده هو الخالق، وهو المحيي، وهو  --6

البعث حق، والجنة حق، المميت، وهو الباعث، وهللا هو الحق، ووعده ب

 والنار حق.

 قَامَ  إَذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  كانَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

دُ  اللَّْيلِ  ِمنَ  َمَواتِ  قَيِّمُ  أْنتَ  الَحْمدُ  لكَ  اللَّهُمَّ : قالَ  يَتَهَجَّ ، وَمن واألْرضِ  السَّ  فِيِهنَّ
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َموَ  ُمْلكُ  لكَ  الَحْمدُ  ولَكَ  ، وَمن واألْرضِ  اتِ السَّ  نُورُ  أْنتَ  الَحْمدُ  ولَكَ  فِيِهنَّ

َمَواتِ  ، وَمن واألْرضِ  السَّ َمَواتِ  َملِكُ  أْنتَ  الَحْمدُ  ولَكَ  فِيِهنَّ  واألْرِض، السَّ

، وَوْعُدكَ  الَحقُّ  أْنتَ  الَحْمدُ  ولَكَ  ، ولِقَاُؤكَ  الَحقُّ ، وقَْولُكَ  َحقٌّ ، والَجنَّةُ  َحقٌّ  َحقٌّ

،حَ  والنَّارُ  ، والنَّبِيُّونَ  قٌّ دٌ  َحقٌّ ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى وُمَحمَّ ، والسَّاَعةُ  َحقٌّ  َحقٌّ

ْلُت، وَعلَْيكَ  آَمْنُت، وبِكَ  أْسلَْمُت، لكَ  اللَّهُمَّ   َخاَصْمُت، وبِكَ  أنَْبُت، وإلَْيكَ  تََوكَّ

ْرُت، وما قَدَّْمتُ  ما لي فَاْغفِرْ  َحاَكْمُت، وإلَْيكَ   أْعلَْنُت، وما َرْرتُ أسْ  وما أخَّ

ُم، أْنتَ  ُر، وأَْنتَ  الُمقَدِّ : ُسْفيَانُ  قالَ  - َغْيُركَ  إلَهَ  ال: أوْ  - أْنتَ  إالَّ  إلَهَ  ال الُمَؤخِّ

ةَ  واَل  َحْولَ  واَل : أَُميَّةَ  أبو الَكِريمِ  عبدُ  وَزادَ  ِ، إالَّ  قُوَّ  قالَ : ُسْفيَانُ  قالَ  باهللَّ

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  طَاُوٍس، ِمن َسِمَعهُ : ُمْسلِمٍ  أبِي بنُ  ُسلَْيَمانُ   عْنهَما، هللاَّ

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة البخاري

 ُسبحانَه هللاِ  بَعظَمةِ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيِّ  تَعريفُ : الحديثِ  وفي --5

 .وقُدرتِه

كِر، على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى ُمواظَبتُه: وفيه --2 عاِء، الذِّ  على والثَّناءِ  والدُّ

 .ِدهوَوعي َوْعِده بِصْدقِ  واإلقرارِ  بُحقوقِه، له واالعترافِ  ربِّه،

 .َمطلوبٍ  كلِّ  عندَ  المسألةِ  على الثَّناءِ  تَقديمُ : وفيه --3

 .غيُره يَستِحقُّها ال التي الكاملةِ  هللاِ  بِصفاتِ  اإليمانُ : وفيه --4

وذلك كله إلثبات البعث الذي ينكره المشركون والملحدون الماديون  --7

ذ، وإنكارهم الذين يرون أن الدنيا هي نهاية المطاف، وأال حياة أخرى بعدئ

الحياة اآلخرة وإنكار وجود هللا أو وحدانيته هو مذهب المادية، وعقيدة 

 الجاهلية، وأّس الكفر وعماده.

أما أهل اإليمان فهم الذين يشكرون ربهم الخالق الذي أنعم عليهم بنعمة   --8

اإليجاد واإلحياء والرزق، وهم الذين يبادرون إلى أداء التكاليف التي كلف 

ها عباده بعد أن أصبحوا قادرين على تحمل التكليف، ثم ال بد من هللا ب
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مجيء يوم القيامة والبعث بعد الموت لتسلم الجائزة الكبرى على العمل 

 الصالح، ومجازاة المؤمنين بالجنة، وعقوبة الكافرين بالنار.

خلق السموات وإنزال اِلمطار وتسخير اِلنعام ]سورة المؤمنون  --0

 [           00الى  57( :اآليات 00)

( َوأَْنَزْلنا ِمَن 57َولَقَْد َخلَْقنا فَْوقَُكْم َسْبَع طَرائَِق َوما ُكنها َعِن اْلَخْلِق غافِلِيَن )

( 59السهماِء ماًء بِقََدٍر فَأَْسَكنهاهُ فِي اِْلَْرِض َوإِنها َعلى َذهاٍب بِِه لَقاِدُروَن )

ِمْن نَِخيٍل َوأَْعناٍب لَُكْم فِيها فَواِكهُ َكثِيَرةٌ َوِمْنها تَأُْكلُوَن  فَأَْنَشأْنا لَُكْم بِِه َجنهاتٍ 

ْهِن َوِصْبٍغ لِْْلِكلِيَن )58) ( 00( َوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمْن طُوِر َسْيناَء تَْنبُُت بِالدُّ

ا فِي بُطُونِها َولَُكْم فِ  يها َمنافُِع َكثِيَرةٌ َوإِنه لَُكْم فِي اِْلَْنعاِم لَِعْبَرةً نُْسقِيُكْم ِممه

 (00( َوَعلَْيها َوَعلَى اْلفُْلِك تُْحَملُوَن )05َوِمْنها تَأُْكلُوَن )

  التهْفِسيُر 

سبع سماوات بعضها فوق بعض، وما  -أيها الناس-ولقد خلقنا فوقكم  - 17

 كنا بغافلين عن خلقنا، وال ناسين إياه.

حاجة، ال كثيًرا فيفسد وال قلياًل وأنزلنا من السماء ماء المطر بمقدار ال - 18

فال يكفي، فجعلناه يستقر في األرض ينتفع به الناس والدواب، بيانا لقادرون 

 على أن نذهب به فال تنتفعون.

فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل واألعناب، لكم فيها فواكه  - 19

 ها تأكلون.متعددة األشكال واأللوان، كالتِّين والرمان والتفاح، ومن

وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء، تُنبِت  - 21

 الدهن الَّذي يستخرج من ثمرها يُدَّهن به ويُْؤتََدم.

في األنعام )اإلبل، البقر، الغنم( لعبرة وداللة  -أيها الناس-وإن لكم  - 21

بطون هذه األنعام لبنًا  تستدلّون بها على قدرة هللا ولطفه بكم، نسقيكم مما في

خالًصا سائًغا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها منها؛ كالركوب 

 والصوف والوبر والشعر، وتأكلون من لحومها.

 وعلى اإلبل من األنعام في البر، وعلى السفن في البحر تُْحَملون. - 22
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  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 ات إلى ما يأتي:أرشدت اآلي

استنبط اإلمام الرازي من اآلية األولى في خلق السموات ستة أحكام  -1

 هي:

أنها دالة على وجود اإلله الصانع، فإن تحول األجسام من صفة إلى صفة  -أ

 أخرى مغايرة لألولى يدل على أنه ال بد من محول ومغير.

ي ببقاء األشياء أنها تدل على فساد القول بالطبيعة ألن الطبيعة تقض -ب

على حالها وعدم تغيرها، فإذا تغيرت تلك الصفات، دل على احتياج الطبيعة 

 إلى خالق وموجد.

تدل على أن المدبر قادر عالم ألن الجاهل ال يصدر عنه هذه األفعال  -ج

 العجيبة.

 تدل على أنه تعالى عالم بكل المعلومات، قادر على كل الممكنات. -د

لحشر والنشر ألنه لما كان تعالى قادرا عالما، وجب أن تدل على جواز ا -هـ

وأن معرفة هللا تعالى  يكون قادرا على إعادة تركيب األجزاء كما كانت.

 يجب أن تكون استداللية ال تقليدية، وإال لكان ذكر هذه الدالئل عبثا  

 (99/00)تفسير الرازي: 

ا:  جحشٍ  بنتِ  زينبَ  في نزلت وفي الصحيح عن أنس بن مالك  قََضى فَلَمَّ

ْجنَاَكهَا َوطًَرا ِمْنهَا َزْيدٌ  ُ  َصلَّى النبيِّ  نساءِ  على تفخرُ  فكانَتْ :  قال َزوَّ  علْيهِ  هللاَّ

َجكنَّ :  تقولُ  وسلَّمَ  آلِهِ  وعلى جني أهلُكنَّ  زوَّ  . سمواتٍ  سبعِ  فوقِ  من هللاُ  وزوَّ

 أسباب صحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 رجال رجاله:  المحدث حكم خالصة|  585: الرقم أو الصفحة النزول

 الصحيح

 له واللفظ( 0050) والترمذي ،(7400) البخاري أخرجه:  التخريج



17 
 

 وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قال   وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

ا لألنصارِ   حَكمَ  كان بما قَُريظةَ  بَني في َكمَ ح أنْ  بعد ُمعاذٍ  بنُ  سعدُ  إليه أقبَلَ  لمَّ

 لقد: ذلك ُحْكِمه في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  له قال أنْ  وبعد فيهم، به

 .َسيِِّدكم إلى قوموا َسَمواٍت، َسبعِ  فوقِ  من هللاِ  بُحكمِ  فيهم حَكْمتَ 

|  الخدري سعيد وأبو عنها َّللا رضي عائشة المؤمنين أم:  الراوي

 اآلثار مشكل تخريج:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  049/ 51: الرقم أو الصفحة

 إذا لهم والقيامُ  وتَلَقِّيهم، الَخيرِ  وأهلِ  القَومِ  َعظيمِ  إكبارُ : الَحديثِ  وفي --1

 . أقبَلوا

 . عنه هللاُ  َرضيَ  ُمعاذٍ  بنِ  لَِسعدِ  وَمنقَبةٌ  فَضلٌ : وفيه --2

ُجلِ  قَولِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --3  َخيًِّرا صاِحبُه كان إذا دي؛َسيِّ  يا: لِصاِحبِه الرَّ

 .فاِضاًل 

دلت اآلية الثانية في إنزال المطر على نعمة عظمي تستحق التقدير هي  -2

الماء الذي هو حياة األبدان ونماء الحيوان، فالماء في نفسه نعمة، وهو أيضا 

 سبب لحصول النعم من إنبات النبات، وسقي اإلنسان والحيوان.

نزل المختزن وغير المختزن: هو الماء العذب غير والمراد بماء السماء الم

 األجاج المالح.

وإنزال الماء بقدر، أي على قدر مصلح موافق للحكمة والحاجة ألنه لو كثر 

لُهُ إاِلَّ بِقََدٍر  أهلك، كقوله تعالى: َوإِْن ِمْن َشْيٍء إاِلَّ ِعْنَدنا َخزائِنُهُ، َوما نُنَزِّ

 [ .21/ 15َمْعلُوٍم ]الحجر 

 وله: َوإِنَّا َعلى َذهاٍب بِِه لَقاِدُروَن أي الماء المختزن في األرض:وق

تهديد ووعيد، أي في قدرة هللا إذهابه وتغويره، ويهلك الناس بالعطش 

وتهلك مواشيهم، كقوله تعالى: قُْل: أََرأَْيتُْم إِْن أَْصبََح ماُؤُكْم َغْوراً، فََمْن 

 [ وغورا: أي غائرا.31/ 67يَأْتِيُكْم بِماٍء َمِعيٍن ]الملك 
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وكل ما نزل من ماء السماء مختزنا أو غير مختزن هو طاهر مطهر، 

 يغتسل به ويتوضأ منه.

ُ  بََعثَنِي ما َمثَلُ  أبي موسي اِلشعريوفي الصحيح عن   الهَُدى ِمنَ  به هللاَّ

 الماَء، قَبِلَتِ  نَقِيَّةٌ، ِمْنها فَكانَ  أْرًضا، أصابَ  الَكثِيرِ  الَغْيثِ  َكَمثَلِ  والِعْلِم،

ُ  فَنَفَعَ  الماَء، أْمَسَكتِ  أجاِدُب، ِمْنها وكانَتْ  الَكثِيَر، والُعْشبَ  الَكأَلَ  فأْنبَتَتِ   هللاَّ

 هي إنَّما أُْخَرى، طائِفَةً  ِمْنها وأَصابَتْ  وَزَرُعوا، وَسقَْوا فََشِربُوا النَّاَس، بها

ِ، ِدينِ  في فَقُهَ  َمن َمثَلُ  لكَ فَذ َكأَلً، تُْنبِتُ  وال ماءً  تُْمِسكُ  ال قِيعانٌ   ما ونَفََعهُ  هللاَّ

ُ  بََعثَنِي ِ  هَُدى يَْقبَلْ  ولَمْ  َرْأًسا، بذلكَ  يَْرفَعْ  لَمْ  َمن وَمثَلُ  وَعلََّم، فََعلِمَ  به هللاَّ  هللاَّ

 .بهِ  أُْرِسْلتُ  الذي

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  اِلشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  78: الرقم أو فحةالص البخاري

 (0090) ومسلم ،(78) البخاري أخرجه:  التخريج

الرطب من آثار الماء جعله سبب النبات، فهو ينبت أشرف الثمار، وهي  -3

واألعناب، وينبت غير ذلك من الفواكه، وال فرق في الفاكهة بين الطري 

 واليابس.

 وبالماء تنبت األشجار، ومن أبرك األشجار ما ذكر في اآلية وهو شجرة

الزيتون التي أنبتها هللا في األصل من جبل الطور في سيناء الذي بارك هللا 

لذي كلّم هللا عليه موسى فيه، وطور سيناء: من أرض الشام، هو الجبل ا

عليه السالم. وإنما خص النخيل واألعناب بالذكر ألنهما المعروفان 

 المشهوران عند العرب كثيرا.

ْيتَ  كلُوا  وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب  من فإِنَّه ، به وادَِّهنوا الزَّ

 مباركةٍ  شجرةٍ 

|  انياِللب:  المحدث|  الساعدي أسيد وأبو الخطاب بن عمر:  الراوي

 حكم خالصة|  4489: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  المصدر

 صحيح:  المحدث
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 وزيت الزيتون يصلح لالدهان به ولالئتدام به، لذا كان المراد باآلية:

ْهِن َوِصْبغٍ لِْْلِكلِيَن تعداد نعمة الزيت على اإلنسان، وبيان وجوه  تَْنبُُت بِالدُّ

ير من األمراض الجلدية الظاهرة، االنتفاع به، ففي الزيت شفاء لكث

والباطنية الداخلية، فيدهن به الجلد فتتقوى بصلة الشعر، ويؤكل مع الخبز 

 إداما، وكل إدام يؤتدم به فهو صبغ.

ذكر هللا تعالى لألنعام )اإلبل والبقر والغنم( أربع منافع: هي االنتفاع  -4

وللبيع واالستفادة  باأللبان، واالنتفاع باألصواف للباس واألثاث والفرش،

من األثمان، واالنتفاع من اللحوم باألكل بعد الذبح، كاالنتفاع بها حية، 

واالنتفاع بالركوب على اإلبل في البر والحمل عليها كاالنتفاع بالفلك 

 )السفن( في البحر، وهذا دليل على أن الركوب راجع إلى بعض األنعام.

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم،  َصلَّى َرسولُ   روي البخاري عن أبي هريرة هللاَّ

ْبِح، ثُمَّ أْقبََل علَى النَّاِس، فَقاَل: بْينَا َرُجٌل يَُسوُق بَقََرةً إْذ َرِكبَهَا  َصاَلةَ الصُّ

 ِ فََضَربَهَا، فَقالَْت: إنَّا لَْم نُْخلَْق لِهذا، إنَّما ُخلِْقنَا لِْلَحْرِث فَقاَل النَّاُس: ُسْبَحاَن هللاَّ

 -وما هُما ثَمَّ  -ةٌ تََكلَُّم، فَقاَل: فإنِّي أُوِمُن بهذا، أنَا وأَبُو بَْكٍر، وُعَمُر، بَقَرَ 

ْئُب، فََذهََب منها بَشاٍة، فَطَلََب حتَّى َكأنَّهُ  وبْينَما َرُجٌل في َغنَِمِه إْذ َعَدا الذِّ

ْئُب هذا: اْستَْنقَْذتَهَا ِمنِّي، بُعِ، يَوَم ال  اْستَْنقََذهَا منه، فَقاَل له الذِّ فَمن لَهَا يَوَم السَّ

ِ ِذْئٌب يَتََكلَُّم، قاَل: فإنِّي أُوِمُن بهذا أنَا  َراِعَي لَهَا غيِري فَقاَل النَّاُس: ُسْبَحاَن هللاَّ

 .-وما هُما ثَمَّ  -وأَبُو بَْكٍر وُعَمُر، 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0475أو الرقم: الصفحة 

: فضيلةُ أَبي بَْكٍر وُعَمَر َرِضي هللاُ عنهما، وثِقَةُ َرسول هللاِ في الحديثِ  --5

 نِهما إيمانًا ال يَْعقُبُه ارتِيَاب.صلَّى هللا عليه وسلَّم بإيما

ِة إيماِن المرِء وثاقِب ِعلِمه، والقضاُء عليه  --2 وفيه: الثقةُ بما يُعلَُم من ِصحَّ

 بالعادِة المعلومِة منه.

 ، كانت ما خيرِ  على ربِّها علَى اإلبلُ  تأتي  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 خيرِ  على ربِّها على الغنمُ  وتأتي.  هابأخفافِ  تطُؤهُ  ، حقَّها فيها يعطِ  لم هيَ  إذا
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: قالَ  بقرونِها، وتنطُحهُ  بأظالفِها تطُؤهُ  ، حقَّها فيها يعطِ  لم إذا ، كانت ما

 يحملُهُ  ببَعيرٍ  القيامةِ  يومَ  أحُدُكم يأتينَّ  ال أال الماِء، على تحلبَ  أن حقِّها وِمن

ُد، يا: فيقولُ  ُرغاٌء، لَهُ  رقبتِهِ  على  أال بلَّغُت، قد شيئًا لَكَ  أملِكُ  ال: فأقولُ  محمَّ

 يا: فيقولُ  يعاٌر، لَها رقبتِهِ  على يحملُها بشاةٍ  القيامةِ  يومَ  أحُدُكم يأتينَّ  ال

ُد،  القيامةِ  يومَ  أحِدِهم كنزُ  ويَكونُ : قالَ . بلَّغتُ  قد شيئًا لَكَ  أملِكُ  ال فأقولُ  محمَّ

 إصبَعهُ  يُْلقَِمهُ  حتَّى يزالُ  فال نُزَك،كَ  أَنا ويطلبُهُ  صاحبُهُ  منهُ  يفرُّ  أقرعَ  شجاًعا

 النسائي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

:  التخريج صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0447: الرقم أو الصفحة

 واللفظ( 0449) والنسائي ،(897) ومسلم ،(5400) البخاري أخرجه

 (9861) وأحمد ،(5796) ماجه وابن له،

 َكانَْت، ما َخْيرِ  علَى َصاِحبِهَا علَى اإلبِلُ  تَأْتي وفي الصحيح عن أبي هريرة

 علَى َصاِحبِهَا علَى الَغنَمُ  وتَأْتي بأَْخفَافِهَا، تَطَُؤهُ  َحقَّهَا، فِيهَا يُْعطِ  لَمْ  هو إَذا

: وقالَ  بقُُرونِهَا، ْنطَُحهُ وتَ  بأَْظاَلفِهَا، تَطَُؤهُ  َحقَّهَا، فِيهَا يُْعطِ  لَمْ  إَذا َكانَتْ  ما َخْيرِ 

 يَْحِملُهَا بَشاةٍ  القِيَاَمةِ  يَومَ  أَحُدُكمْ  يَأْتي واَل : قالَ  الَماءِ  علَى تُْحلَبَ  أنْ  َحقِّهَا وِمنْ 

ُد، يا: فيَقولُ  يَُعاٌر، لَهَا َرقَبَتِهِ  علَى  بَلَّْغُت، قدْ  شيئًا، لكَ  أْملِكُ  ال: فأقُولُ  ُمَحمَّ

ُد، يا: فيَقولُ  ُرَغاءٌ  له َرقَبَتِهِ  علَى يَْحِملُهُ  ببَِعيرٍ  يَأْتي واَل   أْملِكُ  ال: فأقُولُ  ُمَحمَّ

ِ  ِمنَ  لكَ   .بَلَّْغتُ  قدْ  شيئًا، هللاَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5400: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 897) ومسلم ،(5400) البخاري أخرجه:  التخريج

 فيها تعالَى هللاَ  َحقَّ  ويَؤدِّ  النِّعمةَ  يشُكرِ  لم إذا العبدَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي --5

 .القِيامةِ  يومَ  عليه ووبااًل  نِقمةً  تكونُ 

 ُمنَِعتْ  الَّتي والغنَمَ  والبقرَ  اإلبلَ  يبَعثُ  تعالَى هللاَ  أنَّ  على يُدلُّ  ما: وفيه --2

 .مانَعها بها ليُعذِّبَ  بَعْينِها؛ زكاتُها
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( :اآليات 00قصة نوح عليه السالم ]سورة المؤمنون ) -القصة اِلولى

 [           00الى  00

َ ما لَُكْم ِمْن إِلٍه َغْيُرهُ  َولَقَْد أَْرَسْلنا نُوحاً إِلى قَْوِمِه فَقاَل يا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاه

ْوِمِه ما هذا إاِله بََشٌر ِمْثلُُكْم ( فَقاَل اْلَمََلُ الهِذيَن َكفَُروا ِمْن قَ 00أَفاَل تَتهقُوَن )

ُ َِلَْنَزَل َمالئَِكةً ما َسِمْعنا بِهذا فِي آبائِنَا  َل َعلَْيُكْم َولَْو شاَء َّللاه يُِريُد أَْن يَتَفَضه

لِيَن ) ( قاَل 01( إِْن ُهَو إاِله َرُجٌل بِِه ِجنهةٌ فَتََربهُصوا بِِه َحتهى ِحيٍن )04اِْلَوه

بُوِن )َربِّ انْ  ( فَأَْوَحْينا إِلَْيِه أَِن اْصنَِع اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنا َوَوْحيِنا 06ُصْرنِي بِما َكذه

فَإِذا جاَء أَْمُرنا َوفاَر التهنُّوُر فَاْسلُْك فِيها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن َوأَْهلََك إاِله َمْن 

 (07نِي فِي الهِذيَن ظَلَُموا إِنهُهْم ُمْغَرقُوَن )َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل ِمْنهُْم َوال تُخاِطبْ 

انا ِمَن اْلقَْوِم  ِ الهِذي نَجه فَإَِذا اْستََوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى اْلفُْلِك فَقُِل اْلَحْمُد ّلِِله

( إِنه 08ِزلِيَن )( َوقُْل َربِّ أَْنِزْلنِي ُمْنَزالً ُمباَركاً َوأَْنَت َخْيُر اْلُمنْ 09الظهالِِميَن )

 (00فِي ذلَِك آَلياٍت َوإِْن ُكنها لَُمْبتَلِيَن )

 التهْفِسيُر 

ولقد بعثنا نوًحا عليه السالم إلى قومه يدعوهم إلى هللا، فقال لهم: يا  - 23

قوم، اعبدوا هللا وحده، ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه، أفال تتقون هللا 

 يه؟!بامتثال أوامره واجتناب نواه

فقال األشراف والسادة الذين كفروا باهلل من قومه ألتباعهم وعامتهم:  - 24

ما هذا الَّذي يزعم أنَّه رسول إال بشر مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم، 

فلو شاء هللا أن يرسل إلينا رسواًل ألرسله من المالئكة، ولم يرسله من 

 الذين سبقونا. البشر، ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسالفنا

وما هو إال رجل به جنون، ال يعي ما يقول، فانتظروا به حتَّى يتضح  - 25

 أمره للناس.

قال نوح عليه السالم: رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب  - 26

 تكذيبهم إياي.

فأوحينا إليه أن أصنع السفينة بمرأى منا وتعليمنا إياك كيف تصنعها،  - 27

نا إلهالكهم، ونبع الماء بقوة من المكان الَّذي يخبز فيه، فأدخل فإذا جاء أمر
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فيها من كل األحياء ذكًرا وأنثى ليستمّر النَّْسل، وأدخل أهلك إال من سبق 

عليه القول من هللا باإلهالك مثل زوجتك وابنك، وال تخاطبني في الذين 

بالغرق  -محالة ال-ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم وترك إهالكهم، إنهم ُمْهلَكون 

 في ماء الطوفان.

فإذا علوت على السفينة أنت ومن معك من المؤمنين الناجين، فقل:  - 28

 الحمد هلل الَّذي أنقذنا من القوم الكافرين فأهلكهم.

 وقل: رب أنزلني من األرض إنزااًل مبارًكا، وأنت خير الُمْنِزلين. - 29

منين معه، وإهالك إن في ذلك المذكور من إنجاء نوح والمؤ - 31

الكافرين؛ لدالالت جلية على قدرتنا على نصر رسلنا وإهالك المكذبين بهم، 

بيان كنا لمختبرين قوم نوح برساله إليهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع 

 من العاصي.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

رآني على أن نزول هذه القصة واضحة الداللة كغيرها من القصص الق --1

العذاب: عذاب االستئصال والهالك كان بسبب العناد واإلصرار على 

 الكفر، ومالزمة الشرك والوثنية.

فهذا نوح عليه السالم مكث في قومه ألف سنة إال خمسين يدعوهم  --2

لعبادة هللا وحده ال شريك له، وينذرهم بأس هللا وانتقامه ممن أشرك به، 

هم: أَفاَل تَتَّقُوَن أي أفال تخافون عذاب هللا، وتتقون وكذب رسله، قائال ل

 عقابه؟ وهو زجر ووعيد ليقلعوا عما هم عليه.

: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قال  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 نَعْم،: فيقولُ  بلَّْغَت؟ هل: له فيُقالُ  القِيامِة، يومَ  السالمُ  عليه نوحٌ  يُْدعى"

 أَتانا  ما أو- نَذيرٍ  من أَتانا ما: فيقولونَ  بلَّغكم؟ هل: لهم فيُقالُ  قوُمه، عىفيُدْ 

دٌ : فيقولُ  لَك؟ يَشهَدُ  َمن: لنوحٍ  فيُقالُ : قال -أََحدٍ  من تُه، محمَّ  فذلك: قال وأُمَّ

ةً  َجَعْلنَاُكمْ  َوَكَذلِكَ : }قولُه  الَعْدُل، الَوَسطُ : قال ،[143: البقرة{ ]َوَسطًا أُمَّ

 ".عليكم أَشهَدُ  ثُم: قال بالباَلغِ، له فيَشهَدونَ  فيُدَعْونَ : الق
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:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  55090: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 الشيخين شرط على صحيح إسناده

 ماجه وابن ،(0865) والترمذي ،(4497) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 55090) وأحمد ،(4094)

 فما كان منهم إال إنكار نبوته معتمدين على شبهات خمس هي: --0

مماثال لغيره في البشرية،  إنكار كون النبي أو الرسول بشرا -اِلولى

ومساويا لسائر الناس في القوة والفهم والعلم، والغنى والفقر، والصحة 

د وأن يكون عظيما عند هللا تعالى، ومتصفا والمرض، والرسول ال ب

 بصفات تجعل له منزلة عليا ودرجة رفيعة وعزة سامية.

 واتهموه بناء عليه بطلب الزعامة والرئاسة والترفع والسيادة عليهم.

 البََشُر، يَْغَضبُ  كما أَْغَضبُ  بََشٌر، أنا إنما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ما  .وصالةً  َزكاةً  لَه فاْجَعْلها ْدتُهجلَ  أو آَذْيتُه َرُجلٍ  فأيُـّ

 تخريج:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  7055: الرقم أو الصفحة المسند

 الشيخين شرط على

 باختالف( 0605) ومسلم بنحوه،( 6065) البخاري أخرجه:  التخريج

 له اللفظو( 7055) وأحمد يسير،

 أو ، سبَّةً  سبَْبتُه أمتي من رجلٍ  أيما  وفي الصحيح عن سلمان الفارسي

 إنما و ، تغضبون كما أغضب ، آدمَ  ولدِ  من أنا فإنما ، غضبي في لعنةً  لعنتُه

 القيامة يومَ  صالةً  عليهم فاجعْلها ، للعالمين رحمةً  هللاُ  بعثني

 الجامع صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  الفارسي سلمان:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0709: الرقم أو الصفحة
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 أشياءَ  يَذُكر فكان بالمدائِن، حذيفةُ  كان وفي الصحيح عن عمرو بن أبي قرة

 الَغضِب، في أصحابه ِمن ألُناسٍ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللا رسولُ  قالها

 قولَ  له فيَذُكرون َسلمانَ  فيأتون حذيفةَ، من ذلك سِمع ممَّن ناسٌ  فيَنطلقُ 

 فيقولون ُحذيفةَ  إلى فيَرِجعون يقوُل، بما أعلمُ  ُحذيفةُ : سلمانُ  فيقول ُحذيفةَ،

 في وهو سلمانَ  ُحذيفةُ  فأتَى كذَّبك، وال صدَّقَك فما لَسلمانَ  قولَك َذَكْرنا قد: له

قَني أن يَمنُعك ما سلماُن، يا: فقال َمْبقلٍة،  هللا رسولِ  من سمعتُ  بما تُصدِّ

 كان وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  َرسولَ  إنَّ : سلمانُ  فقال وسلََّم؟ عليه هللاُ  صلَّى

ضا في فيقولُ  ويَرَضى أصحابِه، من لناسٍ  الَغضبِ  في فيقولُ  يَغَضبُ   الرِّ

 بُغضَ  وِرجااًل  ِرجالٍ  ُحبَّ  رجااًل  تُورثَ  حتى تَنتهي أَما أصحابِه، ِمن لناسٍ 

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  أنَّ  َعلِمتَ  ولقد وفُرقةً؟ اختالفًا تُوقِعَ  وحتى ِرجاٍل،

 في لعنة لعنته أو ، سبة سببته أمتي من رجل أيما: فقال خطَب، وسلَّمَ 

 رحمة بعثني وإنما ، يغضبون كما أغضب ، آدم ولد من أنا فإنما غضبي؛

 إلى ألكتبن أو!  لتنتهين وهللا.  القيامة يوم صالة عليهم فاجعلها ، للعالمين

 .عمر

 أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  قرة أبي بن عمرو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4618: الرقم أو الصفحة داود

ز َضرورةِ  بَيانُ : الحديث وفي --5  يُساءَ  ال حتَّى الَحديِث؛ ِروايةِ  عند التَّحرُّ

 .فَهُمه

حابةِ  أْخذُ : وفيه --2  ِخالفُ  أَحِدهم ِمن ظَهَرَ  إذا بَعض يَدِ  على بَعِضهم الصَّ

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللا َرسولِ  بُِسنَّةِ  بَعِضهم وتَذِكيرُ  األَولى،

 يَغَضبُ  كما أغَضبُ  بََشٌر، أنا إنَّما اللَّهُمَّ   يح عن أبي هريرةوفي الصح

 فاْجَعْلها ُكْنِهه، غيرِ  في لََعْنتُه ُمسلِمٍ  فأيُّما البََشُر، يَْرضى كما وأَْرضى البََشُر،

 .وأْجًرا صالةً  له

 تخريج:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  6008: الرقم أو ةالصفح اآلثار مشكل
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فلو شاء هللا إرشاد البشر، لوجب إرسال  طلب أن يكون النبي ملكا، -الثانية

ملك من المالئكة يحقق المقصود بنحو أفضل وأسرع وأنجع من بعثة البشر 

 ألن المالئكة لعلو شأنهم وشدة سطوتهم ينقاد الناس إليهم.

ا طَالِبٍ  أبَا أنَّ  حزنوفي الصحيح عن المسيب بن   َدَخلَ  الَوفَاةُ، َحَضَرْتهُ  لَمَّ

، أيْ : فَقَالَ  َجْهٍل، أبو وِعْنَدهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  عليه  إالَّ  إلَهَ  ال قُلْ  َعمِّ

،ُ ِ  ِعْندَ  بهَا لكَ  أَُحاجُّ  َكلَِمةً  هللاَّ ِ  وَعْبدُ  َجْهلٍ  أبو فَقَالَ  هللاَّ  أبَا يا: َميَّةَ أُ  أبِي بنُ  هللاَّ

 شيءٍ  آِخرَ  قَالَ  حتَّى يَُكلَِّمانِِه، يََزااَل  فَلَمْ  الُمطَّلِِب، عبدِ  ِملَّةِ  عن تَْرَغبُ  طَالٍِب،

 أَلَْستَْغفَِرنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقَالَ  الُمطَّلِِب، عبدِ  ِملَّةِ  علَى: بهِ  َكلََّمهُمْ 

 يَْستَْغفُِروا أنْ  آَمنُوا والذينَ  للنبيِّ  كانَ  ما: }نََزلَتْ فَ  عْنه أُْنهَ  لَمْ  ما لََك،

{ الَجِحيمِ  أْصَحابُ  أنَّهُمْ  لهمْ  تَبَيَّنَ  ما بَْعدِ  ِمن قُْربَى أُولِي َكانُوا ولو لِْلُمْشِرِكينَ 

 [56: القصص{ ]أْحبَْبتَ  َمن تَْهِدي ال إنَّكَ : }ونََزلَتْ [. 113: التوبة]

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  نحز بن المسيب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0994: الرقم أو الصفحة البخاري

، فهم ال يعرفون غير التقليد الخروج عن سنة اآلباء واِلسالف -الثالثة

واتباع سلوك اآلباء، فلما وجدوا في طريقة نوح عليه السالم خروجا عن 

 المألوف، حكموا ببطالن نبوته.

 قَُريًشا رأَْيتَ  ما أكثرُ  ما: له قُْلتُ : قال  بن عمرووفي الصحيح عن عبد  َّللا

 وقد حَضْرتُهم: قال عداوتِه؟ ِمن تُظِهرُ  كانتْ  فيما هللاِ، رسولِ  ِمن أصابَتْ 

 وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  فذَكروا الِحجِر، في يوًما أشرافُهم اجتَمعَ 

ُجلِ  هذا نمِ  عليه صبَْرنا ما ِمثلَ  رأَْينا ما: فقالوا  وشتَمَ  أحالَمنا، سفَّهَ  قَطُّ، الرَّ

قَ  دينَنا، وعاب آباَءنا،  أْمرٍ  على منه صبَْرنا لقد آلهتَنا، وسبَّ  جماعتَنا، وفرَّ

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  عليهم طلَعَ  إذ كذلك، هم فبينما: قال: قالوا كما أو عظيٍم،

كنَ  استلَمَ  حتى يمشي، فأقبَلَ  وسلََّم، عليه ا بالبَيِت، طائفًا بهم َمرَّ  ثُمَّ  ،الرُّ  أنْ  فلمَّ

ا َمضى، ثُمَّ  َوجِهه، في ذلك فعَرْفتُ : قال يقوُل، ما ببعضِ  غَمزوه بهم َمرَّ   فلمَّ

 بهم َمرَّ  ثُمَّ  َمضى، ثُمَّ  َوجِهه، في ذلك فعَرْفتُ  بِمثلِها، غَمزوه الثَّانيةَ، بهم َمرَّ 

 نْفسُ  والذي أما قَُريٍش، َمعشرَ  يا سَمعونت: فقال بِمثلِها، فغَمزوه الثَّالثةَ،

دٍ  بِح، ِجْئتُكم لقد بيِده، محمَّ  إالَّ  َرُجلٌ  منهم ما حتى كلمتُه، القَومَ  فأَخَذتِ  بالذَّ
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 لَيَرفَؤه ذلك قبلَ  َوصاةً  فيه أشدَّهم إنَّ  حتى واقٌع، طائرٌ  رأِسه على كأنَّما

 انصِرفْ  القاسِم، أبا يا انصِرفْ  :لَيقولُ  إنَّه حتى القَوِل، ِمن يِجدُ  ما بأحسنِ 

 عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فانصَرفَ : قال جهواًل، كنتَ  ما فوهللاِ  راشًدا،

 بعُضهم فقال معهم، وأنا الِحجرِ  في اجتَمعوا الغُد، كان إذا حتى وسلََّم،

 تكَرهون بما باَدأَكم إذا حتى عنه، بلََغكم وما منكم بلَغَ  ما ذَكرتُم: لبعضٍ 

 وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  عليهم طلَعَ  إذ ذلك، في هم فبينما ْكتُموه،ترَ 

 كذا تقولُ  الذي أنتَ : له يقولونَ  به، فأَحاطوا واحٍد، َرُجلٍ  َوثبةَ  إليه فَوثَبوا

 هللاِ  رسولُ  فيقولُ : قال ودينِهم، آلهتِهم َعيبِ  ِمن عنه يبلُُغهم كان لما وكذا؟

 منهم َرُجاًل  رأَْيتُ  فلقد: قال ذلك، أقولُ  الذي أنا نعْم،: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

يقُ  بِكرٍ  أبو وقام: قال ِردائِه، بَمجمعِ  أَخذَ  دِّ  دونه، عنه تعالى هللاُ  َرضيَ  الصِّ

ُ  َربِّيَ  يَقُولَ  أَنْ  َرُجاًل  أَتَْقتُلُونَ : }يَبكي وهو يقولُ   ثُمَّ ! ؟[28: غافر{ ]هللاَّ

 .قَطُّ  منه بلََغتْ  قَُريًشا َرأَيتُ  ما أَلَشدُّ  ذلك فإنَّ  عنه؛ انصَرفوا

:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  7006: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 حسن

 في والنسائي مختصراً، بنحوه( 0679) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 7006) وأحمد مختصراً،( 55460( )(الكبرى السنن))

، للترويج على العوام، بسبب اتهامه من قبل الرؤساء بالجنون -الرابعة

فعله أفعاال على خالف عاداتهم، ومن كان مجنونا ال يصلح أن يكون 

 رسوال.

، فإنه إن كان نبيا حقا، فاهلل الصبر عليه وتركه لعاديات الزمان -الخامسة

أمره، وحينئذ يتبعونه، وإن كان كاذبا فاهلل يخذله ويبطل  ينصره ويقوي

 أمره، فحينئذ نستريح منه.

: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى للنبيِّ  قالَتْ  أنَّهاوفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين 

 يُت،لَقِ  ما قَْوِمكِ  ِمن لَقِيتُ  لقَدْ : قالَ  أُُحٍد، يَومِ  ِمن أَشدَّ  كانَ  يَْومٌ  َعلَْيكَ  أتَى هلْ 

 بنِ  يالِيلَ  عبدِ  اْبنِ  علَى نَْفِسي َعَرْضتُ  إذْ  الَعقَبَِة، يَومَ  منهمْ  لَقِيتُ  ما أَشدَّ  وكانَ 

 فَلَمْ  وْجِهي، علَى َمْهُمومٌ  وأنا فاْنطَلَْقتُ  أَرْدُت، ما إلى يُِجْبنِي فَلَمْ  ُكالٍل، عبدِ 



27 
 

 أظَلَّْتنِي، قدْ  بَسحابَةٍ  أنا فإذا َرْأِسي، فََرفَْعتُ  الثَّعالِبِ  بقَْرنِ  وأنا إالَّ  أْستَفِقْ 

َ  إنَّ : فقالَ  فَنادانِي ِجْبِريُل، فيها فإذا فَنَظَْرتُ   وما لََك، قَْوِمكَ  قَْولَ  َسِمعَ  قدْ  هللاَّ

وا  َملَكُ  فَنادانِي فيهم، ِشْئتَ  بما لِتَأُْمَرهُ  الِجبالِ  َملَكَ  إلَْيكَ  بََعثَ  وقدْ  َعلَْيَك، َردُّ

، فََسلَّمَ  الِجبالِ  ُد، يا: قالَ  ثُمَّ  َعلَيَّ  أُْطبِقَ  أنْ  ِشْئتَ  إنْ  ِشْئَت، فِيما ذلكَ  فقاَل، ُمَحمَّ

ُ  يُْخِرجَ  أنْ  أْرُجو بَلْ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فقالَ  األْخَشبَْيِن؟ عليهمُ   هللاَّ

َ  يَْعبُدُ  َمن أْصالبِِهمْ  ِمن  .شيئًا به يُْشِركُ  ال وْحَدهُ، هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0005: الرقم أو الصفحة البخاري

ةُ  :الحديثِ  وفي --5  أَذى ِمن وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  لَقِي ما ِشدَّ

 .المشِركين

عاءِ  َعجلتِه وعدمُ  وِحلُمه، وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  َعفوُ : وفيه --2  بالدُّ

 تِهأُمَّ  على

 الرد علي الشبهات الخمس 

ولم يجب هللا تعالى عن هذه الشبه لسخافتها وسطحيتها، فإن جعل الرسول 

من جملة البشر أولى، لما بينه وبين غيره من األلفة والمؤانسة وإن قصد 

 الزعامة  

والسيادة يتنافى مع سمو األنبياء، فهم منزهون عن هذه المقاصد الدنيوية 

ليد فهو دليل القصور العقلي، وتعطيل موهبة الفكر والرأي الزائلة وأما التق

الحر وأما اتهامه بالجنون فيناقضه أنهم كانوا يعلمون بداهة كمال عقله 

ورجاحة رأيه وأما التربص به إلى حين ففي غير صالحهم ألنه إن ظهرت 

الداللة على نبوته بالمعجزة وجب عليهم قبول قوله في الحال، وإن لم يأت 

 زة فال يقبل قوله.بمعج

ولما تهاوت حججهم، وأصروا على كفرهم، أمر هللا نوحا بالدعاء عليهم 

واالنتقام ممن لم يطعه، ولم يسمع رسالته، وأرسل له رسوال يوحي إليه 

بصناعة السفينة، فإذا تم صنعها فليأخذ من كل األصناف زوجين: ذكرا 

 وأنثى، حفاظا على أصول المخلوقات.
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أوال بأن يحمد هللا هو ومن معه على النجاة وتخليصه من القوم ثم أمره هللا 

 الظالمين ومما أحاط بهم من الغرق، والحمد هللا: كلمة كل شاكر هلل.

أو موضعا طيبا مباركا، يهيئ  وثانيا بأن ينزله مع المؤمنين إنزاال مباركا

 هللا به خير الدارين.

 ا وإذا نزلوا: أن يقولوا هذا:وهذا تعليم من هللا عّز وجّل لعباده إذا ركبو

َربِّ أَْنِزْلنِي ُمْنَزاًل ُمباَركاً.. وكذلك إذا دخلوا بيوتهم وسلّموا على أهليهم، أو 

 على المالئكة إذا لم يوجد األهل.

أن في أمر نوح والسفينة وإهالك الكافرين  والخالصة وعبرة القصة:

اءه، ويهلك أعداءهم، لدالالت على كمال قدرة هللا تعالى، وأنه ينصر أنبي

 وأنه تعالى يختبر األمم بإرسال الرسل إليهم ليظهر المطيع والعاصي. 

( :اآليات 00قصة هود عليه السالم  ]سورة المؤمنون ) -القصة الثانية -

 [      45الى  05

هُْم أَِن ( فَأَْرَسْلنا فِيِهْم َرُسوالً ِمنْ 05ثُمه أَْنَشأْنا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرناً آَخِريَن )

َ ما لَُكْم ِمْن إِلٍه َغْيُرهُ أَفاَل تَتهقُوَن ) ( َوقاَل اْلَمََلُ ِمْن قَْوِمِه 00اْعبُُدوا َّللاه

ْنيا ما هذا إاِله بََشٌر  بُوا بِلِقاِء اآْلِخَرِة َوأَْتَرْفناُهْم فِي اْلَحياِة الدُّ الهِذيَن َكفَُروا َوَكذه

ا تَأْ  ا تَْشَربُوَن )ِمْثلُُكْم يَأُْكُل ِممه ( َولَئِْن أَطَْعتُْم بََشراً 00ُكلُوَن ِمْنهُ َويَْشَرُب ِممه

( أَيَِعُدُكْم أَنهُكْم إِذا ِمتُّْم َوُكْنتُْم تُراباً َوِعظاماً 04ِمْثلَُكْم إِنهُكْم إِذاً لَخاِسُروَن )

ِهَي إاِله َحياتُنَا  ( إِنْ 06(َهْيهاَت َهْيهاَت لِما تُوَعُدوَن )01أَنهُكْم ُمْخَرُجوَن )

ْنيا نَُموُت َونَْحيا َوما نَْحُن بَِمْبُعوثِيَن ) ( إِْن ُهَو إاِله َرُجٌل اْفتَرى َعلَى 07الدُّ

ِ َكِذباً َوما نَْحُن لَهُ بُِمْؤِمنِيَن ) بُوِن )09َّللاه ( 08( قاَل َربِّ اْنُصْرنِي بِما َكذه

ا قَلِيٍل لَيُْصبُِحنه ناِدمِ  ْيَحةُ بِاْلَحقِّ فََجَعْلناُهْم 40يَن )قاَل َعمه ( فَأََخَذْتهُُم الصه

 (45ُغثاًء فَبُْعداً لِْلقَْوِم الظهالِِميَن )

 التهْفِسيُر 

 ثم أنشأنا من بعد إهالك قوم نوح أمة أخرى. - 31



29 
 

فبعثنا فيهم رسواًل منهم يدعوهم إلى هللا، فقال لهم: اعبدوا هللا وحده ما  - 32

د بحق غيره سبحانه، أفال تتقون هللا باجتناب نواهيه، وامتثال لكم من معبو

 أوامره؟!

وقال األشراف والسادة من قومه الذين كفروا باهلل، وكذبوا باآلخرة  - 33

وما فيها من ثواب وعقاب، وأطغاهم ما وّسعنا لهم من النعم في الحياة 

أكل مما تأكلون منه، : ما هذا إال بشر مثلكم ي-الدنيا، قالوا ألتباعهم وعامتهم

 ويشرب مما تشربون منه، فليس له مزية عليكم حتَّى يُْبَعث رسواًل إليكم.

ولئن أطعتم بشًرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون لعدم انتفاعكم بطاعته  - 34

 لترككم آلهتكم، واتباع من ال فضيلة له عليكم.

ترابًا وعظاًما  أيعدكم هذا الَّذي يزعم أنَّه رسول أنكم إذا متم وصرتم - 35

 بالية أنكم تخرجون من قبوركم أحياء؟! أيعقل هذا؟!

ا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم،  - 36 بعيد جّدً

 ومصيركم ترابًا وعظاًما بالية.

ليست الحياة إال الحياة الدنيا، ال الحياة اآلخرة، تموت األحياء منا وال  - 37

حيون، ولسنا بُمخَرجين بعد موتنا للحساب يوم تحيا، ويولد آخرون في

 القيامة.

ما هذا الَّذي يّدعي أنَّه رسول إليكم إال رجل اختلق على هللا كذبًا  - 38

 بادعائه هذا، ولسنا له بمؤمنين.

قال الرسول: رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم  - 39

 إياي.

قليل سيصبح هؤالء المكذبون بما جئت به  فأجابه هللا قائاًل: بعد زمن - 41

 نادمين على ما وقع منهم من التكذيب.

فأخذهم صوت شديد ُمهلك باستحقاقهم العذاب لتعنُتهم، فصيّرتهم  - 41

 هلكى مثل غثاء السيل، فهالًكا للقوم الظالمين.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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هي إنذار مخالفي الرسول صلّى هللا العبرة واضحة من هذه القصة، ف --1

عليه وسلم، وبيان عاقبة الكافرين الظالمين الذين ينكرون وحدانية هللا، وال 

 يصدقون بيوم القيامة، ويعاندون رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم.

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر  قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 لَمْ  فإنْ  بَاِكيَن، تَُكونُوا أنْ  إالَّ  القَْومِ  هَُؤاَلءِ  علَى تَْدُخلُوا ال: الِحْجرِ  ألْصَحابِ 

 .أَصابَهُمْ  ما ِمْثلُ  يُِصيبَُكمْ  أنْ  عليهم، تَْدُخلُوا فال بَاِكينَ  تَُكونُوا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4700: الرقم أو الصفحة البخاري

رُ : الحديثِ  وفي ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في التَّفكُّ  وقَعوا ممَّ

 ولم بالُعصاةِ  حلَّ  ما رأَى َمن ألنَّ  اآلياِت؛ تدبُّرِ  عن الَغفلةِ  ِمن والحذرُ  فيه؛

 ُحلولُ  يُخَشى فإنَّه بهم؛ ويَعتبِرْ  حالِهم، في يتفكَّر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك يتنبهْ 

 اليقظةَ  وإهمالِهم التدبُِّر، عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حلَّتْ  إنَّما فإنَّها به؛ العقوبة

ر  .والتذكُّ

وواضح من اآليات أن هودا عليه السالم أمر قومه بعبادة هللا وحده ال  --2

اب شريك له إذ ال يستحق العبادة سواه، وحذرهم من الكفر، وخوفهم من عق

 هللا وعذابه. 

أما القوم فكانوا أغبياء إذ صدقوا رؤساءهم وزعماءهم الذين كفروا  --3 

بربهم وكذبوا بالبعث ولقاء هللا، وانغمسوا في نعم الحياة المادية التي أنعم هللا 

 ، معتمدين على شبهتين:بها عليهم، وصدوهم عن اإليمان

 ر بميزة تقتضي اتباعهم.وعدم تميزهم عن سائر البش بشرية الرسل -اِلولى

 الظنَّ  إنَّ  و ، مثلُكم بشرٌ  أنا إنما وفي الصحيح عن طلحة بن عبيد َّللا

 هللاِ  على أكذبَ  فلن:  هللاُ  قال:  لكم قلتُ  ما لكن و ، يصيبُ  و يُخطيءُ 

 المصدر|  اِللباني:  المحدث|  خديج بن ورافع عبيدَّللا بن طلحة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0045: لرقما أو الصفحة الجامع صحيح: 

 | صحيح
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  مع َمَرْرتُ  وفي الصحيح عن طلحة بن عبيد َّللا  عليه هللاَّ

 يُلَقُِّحونَهُ،: فَقالوا هَُؤاَلِء؟ يَْصنَعُ  ما: فَقالَ  النَّْخِل، ُرُؤوسِ  علَى بقَْومٍ  َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  ُح،فتَْلقَ  األُْنثَى في الذََّكرَ  يَْجَعلُونَ   ما: َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فَأُْخبِرَ  فَتََرُكوهُ، بذلكَ  فَأُْخبُِروا: قالَ  شيئًا، ذلكَ  يُْغنِي أَظُنُّ   هللاَّ

 ظَنًّا، تُ ظَنَنْ  إنَّما فإنِّي فَْليَْصنَُعوهُ، ذلكَ  يَْنفَُعهُمْ  كانَ  إنْ : فَقالَ  بذلكَ  َوَسلَّمَ  عليه

، تَُؤاِخُذونِي فال ْثتُُكمْ  إَذا َولَِكنْ  بالظَّنِّ  لَنْ  فإنِّي به، فَُخُذوا شيئًا، هللاِ  َعنِ  َحدَّ

 .َوَجلَّ  َعزَّ  هللاِ  علَى أَْكِذبَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبيدَّللا بن طلحة:  الراوي

 [حصحي: ] المحدث حكم خالصة|  0065: الرقم أو الصفحة

نيا َمعايشِ  ِمن وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى قالَه ما بَينَ  الفَرقِ  بَيانُ : الحديثِ  في  الدُّ

أيِ  َسبيلِ  َعلى ةِ  َربِّ  عن به وحدَّثَ  َشرًعا قالَه ما وبَينَ  الرَّ  .وجلَّ  عزَّ  العزَّ

 والنشر والحساب والجزاء. إنكار البعث والحشر -الثانية

 ث،ورتبوا على ذلك إنكار نبوة هود عليه السالم، وبالغوا في إنكار البع

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس بَنِي: هللاَّ  له يَُكنْ  ولَمْ  آَدمَ  ابنُ  َكذَّ

ا ذلَك، له يَُكنْ  ولَمْ  وَشتََمنِي، ذلَك،  أُِعيَدهُ  أنْ  أْقِدرُ  ال أنِّي فََزَعمَ  إيَّايَ  تَْكِذيبُهُ  فأمَّ

ا كاَن، كما  .ولًَدا أوْ  صاِحبَةً  أتَِّخذَ  أنْ  حانِيفَُسبْ  ولٌَد، لي فَقَْولُهُ  إيَّاَي، َشْتُمهُ  وأَمَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4490: الرقم أو الصفحة البخاري

وأعلنوا كبقية الماديين الملحدين أن الحياة في الدنيا هي الحياة الوحيدة، —4

أو ال حياة إال هذه الحياة، وأن البشر سلسلة يموت بعضهم، ويحيا بعضهم، 

ة وما يزعمه من وأن رسولهم هود رجل مفتر كذاب فيما يدعيه من الرسال

 البعث والجزاء.

وكانت النتيجة الحتمية المطابقة للعدل هي هالك القوم وتدميرهم  --5

بصيحة جبريل عليه السالم مع الريح الصرصر العاتية، صاح بهم جبريل 

صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم هللا تعالى بها، فماتوا عن آخرهم، 
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و ما يحمله من بالي الشجر من وجعلوا هلكى هامدين كغثاء السيل: وه

األعشاب والقصب مما يبس وتفتّت، فبعدا أي هالكا لهم، وبعدا لهم عن 

 رحمة هللا، بظلمهم وكفرهم وعنادهم وطغيانهم.

بَا، نُِصْرتُ وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  بُورِ  َعادٌ  وأُْهلَِكتْ  بالصَّ  .بالدَّ

 صحيح:  المصدر|  خاريالب:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5001: الرقم أو الصفحة البخاري

 (800) ومسلم ،(5001) البخاري أخرجه:  التخريج

ا الحديثُ  وهذا يحَ  أنَّ  على يُدلُّ  ممَّ حمِة، تارةً  تَأتي الرِّ  بالعذاِب، وتارةً  بالرَّ

 يكونُ  فقد الَكونيَِّة؛ هللاِ  بَعالماتِ  وايَغتَرُّ  وال الطاعاِت، وْليُقدِّموا الناسُ  فْليَحَذرِ 

 .َعذابٌ  إحداها في

ياحِ  بَعضَ  أنَّ : الحديثِ  وفي --5 با، وَرحمةٌ؛ نَْصرٌ  الرِّ  وبَعَضها كالصَّ

 .كالدَّبورِ  َعذاٌب؛

 هَواءِ  ِمثلُ  وتَمايُِزها، بَعضٍ  على بَعِضها المخلوقاتِ  تَفضيلِ  بَيانُ : وفيه --2

حمةِ   .ذابِ العَ  وهَواءِ  الرَّ

ه بما نْفِسه عن المْرءِ  إخبارِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --3  ِجهةِ  على به هللاُ  َخصَّ

كرِ  بها، واالعتِرافِ  هللاِ، بنِعمةِ  التَّحدُّثِ   .الفْخرِ  َسبيلِ  على ال له، والشُّ

 .بها واالتِّعاظُ  وإْهالِكها، الماضيةِ  األَُممِ  عن اإلخبارُ : وفيه --4

يحَ  تُسبُّوا ال وفي الصحيح عن أبي هريرة  ، تعالَى هللاِ  ُروحِ  من فإنَّها ، الرِّ

حمةِ  تأتِي ُذوا ، خيِرها من هللاَ  سلُوا ولِكنْ  ، والعذابِ  بالرَّ ها من باهللِ  وتعوَّ  شرِّ

 الجامع صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  7056: الرقم أو الصفحة

يحِ  سبِّ  عن النهيُ  :الحديث وفي --5  .الرِّ

دائدِ  ِعندَ  تعالى هللاِ  إلى واللجوءُ  العوذُ : وفيه --2  ) (.يُكَرهُ  ما وُرؤيةِ  الشَّ
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قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السالم   -القصة الثالثة -6

 [        44الى  40( :اآليات 00]سورة المؤمنون )

ٍة أََجلَها َوما 40ثُمه أَْنَشأْنا ِمْن بَْعِدِهْم قُُروناً آَخِريَن ) ( ما تَْسبُِق ِمْن أُمه

بُوهُ 40يَْستَأِْخُروَن ) ةً َرُسولُها َكذه ( ثُمه أَْرَسْلنا ُرُسلَنا تَْترا ُكله ما جاَء أُمه

 (44يَث فَبُْعداً لِقَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن )فَأَْتبَْعنا بَْعَضُهْم بَْعضاً َوَجَعْلناُهْم أَحادِ 

 التهْفِسيُر 

ثم بعد إهالكهم أنشأنا أقواًما وأمًما آخرين مثل قوم لوط، وقوم شعيب،  - 42

 وقوم يونس.

ال تتقدم أي أمة من هذه األمم المكذبة الوقت المحدد لمجيء هالكها،  - 43

 وال تتأخر عنه، مهما كان لها من الوسائل.

م بعثنا رسلنا متتابعين رسواًل رسواًل، كلما جاء أمةً من تلك األمم ث - 44

رسولُها المبعوث إليها كذبوه، فاتبعنا بعضهم ببعض بالهالك، فلم يبق لهم 

وجود إال أحاديث الناس عنهم، فهالًكا لقوم ال يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم 

 من عند ربهم.

  ندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والس 

هذه اآليات واضحة الداللة على المقصود منها، وهي أن أجل الهالك  --1

والعذاب محدد بميقات معين، ال يتقدم عنه وال يتأخر. وأن رحمة هللا 

وحكمته وعدله اقتضت إرسال الرسل في كل األمم لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعلَى 

ُسِل ]النساء  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ  [ .165/ 4هللاَّ

مَ  ولِذلِكَ  ، هللاِ  ِمنَ  أْغيَرُ  أحدَ  ال وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  حرَّ

 ، هللاِ  ِمنَ  المدحُ  إليه أحبُ  أحدَ  واَل  ، بطنَ  وما منها ظهرَ  ما ، الفواِحشَ 

 أنزلَ  ذلِكَ  أجلِ  ِمنْ  ، هللاِ  ِمنَ  العذرُ  إليهِ  أحبَّ  أحدَ  واَل  ، نَْفَسهُ  َمَدحَ  ولِذلَكَ 

ُسلَ  وأرسلَ  ، الكتابِ   الرُّ

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  7561: الرقم أو الصفحة الجامع
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 .يسير باختالف( 0760) ومسلم ،(4604) البخاري أخرجه:  التخريج

جاؤوا  ولكن أكثر الناس وجمهورهم يكذبون الرسل ويخالفونهم فيما --2

به، فتكون النتيجة إهالك بعضهم إثر بعض، وجعلهم أحدوثة )وهي ما 

 يتحدث به( يقص الناس أخبارهم في مجالس السمر، ألنها مدعاة للتعجب.

ثم ختمت اآليات باإلنذار والوعيد الشديد بالهالك والدمار لكل قوم ال  --3

ا أهلكوا في يصدقون بوجود هللا وتوحيده وإرسال رسله، فإن الكافرين كم

 الدنيا، يكون هالكهم بالتعذيب في اآلخرة أمرا منتظرا مؤكدا حصوله.

ٍت؛ إخوةٌ  األنبياءُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة هاتُهُم لَعالَّ  ودينُهُم شتَّى أمَّ

 ، نبيٌّ  وبينَهُ  بيني يَُكن لم ألنَّهُ  ؛ مريمَ  ابنِ  بعيسى النَّاسِ  أولى وإنِّي ، واحدٌ 

 ، والبياضِ  الحمرةِ  إلى َمربوعٌ  رجلٌ :  فاعِرفوهُ  رأيتُموهُ  فإذا ، نازلٌ  وإنَّهُ 

ران ثوبانِ  عليهِ  ليبَ  فيدقُّ  ، بلَلٌ  يُصبهُ  لم وإن يقطرُ  رأَسهُ  كأنَّ  ، ُممصَّ  ، الصَّ

ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمِ  إلى النَّاسَ  ويدعو ، الجزيةَ  ويضعُ  ، الخنزيرَ  ويقتُلُ   في هللاَّ

ُ  ويُْهلِكُ  ، اإلسالمَ  إالَّ  كلَّها الِمللَ  زمانِهِ  الَ  المسيحَ  زمانِهِ  في هللاَّ  تقعُ  ثمَّ  ، الدَّجَّ

 ، البقرِ  معَ  والنِّمارُ  ، اإلبلِ  معَ  األسودُ  ترتَعَ  حتَّى ، األرضِ  على األَمنةُ 

ئابُ  بيانُ  ويَلعبَ  ، الغنمِ  معَ  والذِّ هم ال بالحيَّاتِ  الصِّ  أربعينَ  فيمكثُ  ، تضرُّ

 المسلِمونَ  عليهِ  ويصلِّي وفَّىيُت ثمَّ  ، سنةً 

 التفسير عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحاح أسانيده:  المحدث حكم خالصة|  5/605: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 8600) وأحمد ،(4004) داود أبو أخرجه:  التخريج

قصة موسى وهارون عليهما السالم ]سورة المؤمنون  -القصة الرابعة -7

 [48الى  41( :اآليات 00)

( إِلى فِْرَعْوَن 41ثُمه أَْرَسْلنا ُموسى َوأَخاهُ هاُروَن بِآياتِنا َوُسْلطاٍن ُمبِيٍن )

( فَقالُوا أَنُْؤِمُن لِبََشَرْيِن ِمْثلِنا 46عالِيَن ) َوَمالئِِه فَاْستَْكبَُروا َوكانُوا قَْوماً 

بُوُهما فَكانُوا ِمَن اْلُمْهلَِكيَن )47َوقَْوُمُهما لَنا عابُِدوَن ) ( َولَقَْد آتَْينا 49( فََكذه

 (48ُموَسى اْلِكتاَب لََعلهُهْم يَْهتَُدوَن )
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 التهْفِسيُر 

لنسع: )العصا، اليد، الجراد، ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا ا - 45

 القُمَّل، الضفاع، الدم، الطوفان، السنون، نقص الثمرات(، وبحجة واضحة.

بعثناهما إلى فرعون واألشراف من قومه فاستكبروا، فلم ينقادوا  - 46

 لإليمان لهما، وكانوا قوًما ُمْستَْعلِين على الناس بالقهر والظلم.

، ال مزية لهما علينا، وقومهما )بنو فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا - 47

 إسرائيل( لنا مطيعون خاضعون؟!

فكذبوهما فيما جاءا به من عند هللا، فكانوا بسبب تكذيبهم من الُمْهلَكين  - 48

 بالغرق.

ولقد أعطينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي بها قومه إلى الحق،  - 49

 ويعملوا بها.

  والسند قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن 

في قصة موسى وهارون مع فرعون عبرة بالغة وعظة مؤثرة، فلقد  --1

بعث هللا  تعالى موسى وأخاه هارون إلى فرعون وقومه، مؤيدين 

بالمعجزات واألدلة الواضحة القاطعة الدالة على صدقهما، فدعواه ومأله 

النقياد إلى اإلقرار بوجود هللا وتوحيده، فاستكبروا وتعالوا عن اتباعهما وا

 لدعوتهما، لكونهما بشرين.

فكان حصاد التكذيب أمرين: إهالك فرعون وقومه بالغرق في يوم  --2

واحد أجمعين في البحر األحمر، وإنزال التوراة على موسى في الطور، 

فيها هدى ونور، وتشريع وأحكام، وخص موسى بالذكر هنا ألن هارون 

كليهما، كما قال تعالى: َولَقَْد آتَْينا كان خليفة في قومه، وإيتاء التوراة كان ل

 [ .48/ 21ُموسى َوهاُروَن اْلفُْرقاَن ]األنبياء 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  قَِدمَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  لهمْ  فَقالَ  َعاُشوَراَء، يَومَ  ِصيَاًما، اليَهُودَ  فََوَجدَ  الَمِدينَةَ   هللاَّ

ُ  أَْنَجى َعِظيٌم، يَْومٌ  هذا: فَقالوا تَُصوُمونَهُ؟ الذي اليَْومُ  هذا ما: َوَسلَّمَ  عليه  هللاَّ



36 
 

قَ  َوقَْوَمهُ، ُموَسى فيه  فَنَْحنُ  ُشْكًرا، ُموَسى فََصاَمهُ  َوقَْوَمهُ، فِْرَعْونَ  َوَغرَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَقالَ  نَُصوُمهُ،  بُموَسى َوأَْولَى أََحقُّ  فَنَْحنُ : َوَسلَّمَ  يهعل هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فََصاَمهُ  ِمنُكم  .بِصيَاِمهِ  َوأََمرَ  َوَسلََّم، عليه هللاَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة

 الَمِدينَةَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النَّبيُّ  قَِدمَ  عن عبد َّللا بن عباس وفي الصحيح

 هذا َصالٌِح؛ يَْومٌ  هذا: قالوا هذا؟ ما: فَقالَ  عاُشوراَء، يَومَ  تَُصومُ  اليَهُودَ  فََرأَى

ى يَْومٌ  ُ  نَجَّ ِهْم، ِمن إْسَرائِيلَ  بَنِي هللاَّ  بُموَسى قُّ أحَ  فأنَا: قالَ . ُموَسى فََصاَمهُ  َعُدوِّ

 .بِصيَاِمهِ  وأََمرَ  فََصاَمهُ، ِمنُكْم،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0004: الرقم أو الصفحة البخاري

ومِ  تعالَى هللاِ  ُشكرِ  َمشروعيَّةُ  :الحديثِ  وفي  ِمن َخيرٌ  له َحَصلَ  لَمن بالصَّ

 .أْمرٍ  تَيسيرِ  أو ُكَرٍب، تَفريجِ 

عليهما السالم ]سورة قصة عيسى وأمه مريم  -القصة الخامسة -9

 [        10( : آية 00المؤمنون )

هُ آيَةً َوآَوْيناُهما إِلى َرْبَوٍة ذاِت قَراٍر َوَمِعيٍن )  (10َوَجَعْلنَا اْبَن َمْريََم َوأُمه

 التهْفِسيُر 

وصيرنا عيسى بن مريم وأمه مريم عالمة دالة على قدرتنا، فقد  - 51

لى مكان مرتفع من األرض، مستٍو حملت به من غير أب، وآويناهما إ

 صالح لالستقرار عليه، فيه ماء جار متجدد.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

إن خلق عيسى عليه السالم من غير أب هو معجزة، وآية دالة على  --1

 عظمة القدرة اإللهية.
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في وهو إعداد له ليكون نبيا، وقد ظهرت عالئم نبوته بالنطق وهو  --2

 المهد طفل رضيع.

ومقتضى اإلعداد للنبوة أن يكفله هللا ويحميه، وينعم عليه بالنعم التي  --3

تعينه على تحمل أعباء النبوة، ومن تلك النعم الوفيرة: اإليواء في مكان 

صحي، ومنزل مريح، محاط بالخيرات من كل جوانبه، يفيض بالثمار 

 سبل الحياة الكريمة. والزروع والمياه الغزيرة المتدفقة، لتوفير

وسبب اإليواء أن مريم أم عيسى فرت بابنها عيسى إلى الربوة، وبقيت بها 

اثنتي عشرة سنة. وقد ذهب بهما ابن عمها يوسف النجار، ثم رجعت إلى 

 أهلها، بعد أن مات ملكهم. 

ِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  وفي الصحيح  عن أبي هريرة  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

هُ  إالَّ  َمْولُودٌ  آَدمَ  بَنِي ِمن ما: لُ يقو ْيطَانُ  يََمسُّ  َصاِرًخا فَيَْستَِهلُّ  يُولَُد، ِحينَ  الشَّ

ْيطَاِن، َمسِّ  ِمن  بكَ  أُِعيُذهَا َوإنِّي: }هَُرْيَرةَ  أَبُو يقولُ  ثُمَّ  واْبنِهَا َمْريَمَ  غيرَ  الشَّ

يَّتَهَا ْيطَانِ  ِمنَ  وُذرِّ ِجيمِ  الشَّ  [.36: عمران آل{ ]الرَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0405: الرقم أو الصفحة

 ابنُ  يُكمُ فِ  يَْنِزلَ  أَنْ  لَيُوِشَكنَّ  بيَِدِه، نَْفِسي َوالَِّذي وفي الصحيح عن أبي هريرة

لِيَب، فَيَْكِسرَ  َعْداًل، َحَكًما َمْريَمَ   َويَفِيضَ  الِجْزيَةَ، َويََضعَ  الِخْنِزيَر، َويَْقتُلَ  الصَّ

ْجَدةُ  تَُكونَ  حتَّى أََحٌد، يَْقبَلَهُ  ال حتَّى الَمالُ  ْنيَا ِمنَ  َخْيًرا الَواِحَدةُ  السَّ  فِيهَا، َوما الدُّ

 به لَيُْؤِمنَنَّ  إاِلَّ  الِكتَابِ  أَْهلِ  ِمن َوإنْ : }ِشْئتُمْ  إنْ  َواْقَرُؤوا: هَُرْيَرةَ  أَبُو يقولُ  ثُمَّ 

 [.159: النساء{ ]َشِهيًدا عليهم يَكونُ  القِيَاَمةِ  َويَومَ  َمْوتِِه، قَْبلَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0449: الرقم أو الصفحة

 (511) ومسلم ،(0449) البخاري أخرجه:  التخريج

الى  15( :اآليات 00مبادئ التشريع في الحياة  ]سورة المؤمنون ) -9

16    ]           
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ُسُل ُكلُوا ِمَن ال طهيِّباِت َواْعَملُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَْعَملُوَن َعلِيٌم يا أَيَُّها الرُّ

ةً واِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتهقُوِن )15) تُُكْم أُمه ( فَتَقَطهُعوا أَْمَرُهْم 10( َوإِنه هِذِه أُمه

ِهْم َحتهى ِحيٍن ( فََذْرُهْم فِي َغْمَرتِ 10بَْينَُهْم ُزبُراً ُكلُّ ِحْزٍب بِما لََدْيِهْم فَِرُحوَن )

ُهْم بِِه ِمْن ماٍل َوبَنِيَن )14) ( نُساِرُع لَُهْم فِي 11( أَيَْحَسبُوَن أَنهما نُِمدُّ

 (16اْلَخْيراِت بَْل ال يَْشُعُروَن )

 التهْفِسيُر 

يا أيها الرسل، كلوا مما أحللت لكم مما يُْستَطاب أكله، واعملوا عماًل  - 51

ي بما تعملون من عمل عليم، يخفى عليَّ من صالًحا موافقًا للشرع، إن

 أعمالكم شيء.

ملة واحدة وهي اإلسالم، وأنا ربكم ال ربَّ  -أيها الرسل-وإن ملَّتكم  - 52

 لكم غيري، فاتقوني بامتثال أوامري، واجتناب نواهّي.

فتفّرق أتباعهم بعدهم في الدين، فصاروا أحزابًا وشيًعا، كل حزب  - 53

ه هو الدين المرضي عند هللا، وال يلتفت إلى ما عند معجب بما يؤمن أنَّ 

 غيره.

فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول  -أيها الرسول-فاتركهم  - 54

 العذاب بهم.

أيظن هؤالء األحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نعطيهم من  - 56 - 55

قونه؟! ليس األمر األموال واألوالد في الحياة الدنيا هو تعجيل خير لهم يستح

 كما ظنوا، إنما نعطيهم ذلك إمالًء واستدراًجا لهم، لكنهم ال يحسُّون بذلك.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت اآليات إلى ما يأتي:

إن األنبياء كما يجب اتفاقهم على أكل الحالل واألعمال الصالحة، فكذلك  -1

 تقاء معصية هللا تعالى.هم متفقون على التوحيد، وعلى ا
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والدين الذي ال خالف فيه: معرفة ذات هللا تعالى وصفاته، أي إثبات  --2

وجود هللا وتوحيده، أما االختالف في الشرائع واألحكام العملية الفرعية، فال 

 يسمى اختالفا في الدين.

ْنبِيَاُء أَْواَلُد أَنَا أَْولَى النَّاِس باْبِن َمْريََم، َواأل روي البخاري عن أبي هريرة

. ٍت، ليَس بَْينِي وبْينَهُ نَبِيٌّ  َعالَّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0440الصفحة أو الرقم: 

ن النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحالل سّوى هللا تعالى بي -2

وتجنب الحرام، ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: إِنِّي بِما 

 تَْعَملُوَن َعلِيٌم. وإذا كان هذا مع األنبياء، فما ظّن كل الناس بأنفسهم؟!          

حياة اإلنسان  الطيبات هي الحالالت، وإن ألكل الحالل أثرا ملموسا في -3

الدنيوية واألخروية، ففي الدنيا يبارك هللا تعالى لمن أكل الحالل في جسده 

وصحته ورزقه وأوالده وأمواله. وفي اآلخرة يمتعه هللا بالجنان. أما آكل 

 الحرام أو السحت فإنما يأكل ما يؤدي به إلى نار جهنم.

َ  إنَّ  النَّاُس، أَيُّها وفي الصحيح عن أبي هريرة  وإنَّ  طَيِّبًا، إالَّ  يَْقبَلُ  ال طَيِّبٌ  هللاَّ

 َ ُسلُ  أيُّها يا: }فقالَ  الُمْرَسلِيَن، به أَمرَ  بما الُمْؤِمنِينَ  أَمرَ  هللاَّ  ِمنَ  ُكلُوا الرُّ

 يا: }وقالَ [ 51:المؤمنون{]َعلِيمٌ  تَْعَملُونَ  بما إنِّي صالًِحا، واْعَملُوا الطَّيِّباتِ 

ُجلَ  َذَكرَ  ثُمَّ  ،[172:البقرة{]َرَزْقناُكمْ  ما طَيِّباتِ  ِمن لُواكُ  آَمنُوا الَِّذينَ  أيُّها  الرَّ

فَرَ  يُِطيلُ  ، يا السَّماِء، إلى يََدْيهِ  يَُمدُّ  أْغبََر، أْشَعثَ  السَّ ، يا َربِّ  وَمْطَعُمهُ  َربِّ

 لذلَك؟ يُْستَجابُ  فأنَّى بالَحراِم، وُغِذيَ  َحراٌم، وَمْلبَُسهُ  َحراٌم، وَمْشَربُهُ  َحراٌم،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5051: الرقم أو الصفحة

 من اإلنفاقِ  عن والنهيُ  الحالِل، ِمن اإلنفاقِ  على الحثُّ  :الحديثِ  وفي --5

 .غيِره
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 يكونَ  أن ينبغي ذلك ونحوَ  والملبوسَ  والمأكولَ  روبَ المش أنَّ : وفيه --2

 .فيه ُشبهةَ  ال خالًصا حالاًل 

اتفقت الرسل جميعا على الدعوة لعبادة هللا الواحد األحد، وكان أصل  -4

الدين واحدا بالدعوة إلى التوحيد وفضائل األعمال، وما نشاهد من اختالف 

ف األمم والجماعات فيما وخصام بين أتباع األديان، فإنما هو من اختال

 بينهم بحسب أهوائهم وعقولهم، وهو خروج عن أصل وحدة الدين الحق.

فمن تمسك بالحق المتمثل بالقرآن، ولم يصر على ما توارثه من عقائد 

محرفة ومشوهة، وسار على نهج خاتم النبيين صلّى هللا عليه وسلم، كان 

 من الفائزين الناجين.

نه في اآلية إنما هو في أصول الدين وقواعده، ال إن االفتراق المحذر م -5

في الفروع والجزئيات العملية، فذلك ال يوجب النار لقوله تعالى: لُِكلٍّ َجَعْلنا 

 [ ، ويؤيد اآلية48/ 5ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنهاجاً ]المائدة 

أال إنَّ َمن قبلَكم من أهِل  حديث خّرجه أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان

لكتاِب افتَرقوا على ثِنتين وسبعين ِملَّةً ، وإنَّ هذِه الِملَّةَ ستَفتِرُق على ثالٍث ا

وسبعين : ثِنتاِن وسبعوَن في النَّاِر ، وواحدةٌ في الجنَِّة ، وهَي الجماعةُ وإنَّهُ 

تي أقواٌم تَجارى بِهم تلَك األهواُء كما يَتَجارى الَكلُب لصاِحبِه  سيخرُج من أُمَّ

 بقى منه ِعْرٌق وال ِمفصٌل إالَّ دخلَه، ال يَ 

: معاوية بن أبي سفيان | المحدث : اِللباني | المصدر : صحيح  الراوي

 | خالصة حكم المحدث : حسن 4187أبي داود الصفحة أو الرقم: 

: معاوية بن أبي سفيان | المحدث : اِللباني | المصدر : السلسلة الراوي 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 004الصحيحة الصفحة أو الرقم: 

تِه الشَّريفِة صلَّى هللاُ عليه وفي هذا الَحديثِ  --5 : معجزةٌ من َدالئِل نُبوَّ

 وسلَّم.

ِمِن اتِّباِع األهواِء وتْرِك االعتِصاِم بكتاِب هللاِ وُسنَِّة نبيِّه  وفيه: تَحذيرٌ  --2

 صلَّى هللاُ عليه وسلَّم.
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إن الكرامة والمكانة للعبد عند هللا ليست بالمال والولد، ولكن بالتقوى  -6

 والعمل الصالح.

لقد أخطأ أصحاب األموال والثروات في الجاهلية وغيرها حينما ظنوا  -7

د بالمال والولد دليل على رضا هللا تعالى، وإنما هو على العكس أن اإلمدا

 استدراج )أخذ قليال قليال( إلى مهاوي النار،

أن  أخرج أحمد والطبراني والبيهقي في شعب اإليمان عن عقبة بن عامر

النبي صلّى هللا عليه وسلم قال:  إذا رأيَت هللاَ تعالى يُعطي العبَد من الدنيا ما 

 هو مقيٌم على معاِصيه ؛ فإنَّما ذلك منه استدراجٌ  يُحبُّ ، و

 الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : اِللباني | المصدر : صحيح الجامع

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 165: الصفحة أو الرقم

يُعطي العبَد مِن الدنيا على  -عز وجل  -إذا رأيَت هللاَ  عن عقبة بن عامر

صلَّى هللاُ عليِه  -هَو استدراٌج، ثم تال رسوُل هللاِ  معاصيِه ما يحبُّ ؛ فإنما

ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أَْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى إَِذا فَِرُحوا  -وسلََّم  ا نَُسوا َما ُذكِّ :فَلَمَّ

 (44بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُْم بَْغتَةً فَإَِذا هُْم ُمْبلُِسوَن .)األنعام 

بن عامر | المحدث : اِللباني | المصدر : تخريج مشكاة : عقبة الراوي 

 | خالصة حكم المحدث : إسناده جيد 1508المصابيح الصفحة أو الرقم: 

عقبة بن عامر | المحدث : شعيب اِلرناؤوط | المصدر : تخريج  الراوي :

 | خالصة حكم المحدث : حسن 57055المسند الصفحة أو الرقم: 

( 57/000( واللفظ له، والطبراني )57055التخريج : أخرجه أحمد )

 (4140(، والبيهقي في ))شعب اإليمان(( )850)

لهذا شبّه هللا تعالى حالهم حين ستر الجهل والحيرة عقولهم بحال من غمره 

الماء، فقال: فََذْرهُْم فِي َغْمَرتِِهْم أي فذر هؤالء الجاهلين يتيهون في 

 ب عنهم، فلكل شيء وقت معلوم.جهالتهم، وال يضيق صدرك بتأخير العذا
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أن هذا اإلمداد للكفار ليس إال استدراجا لهم إلى المعاصي،  والخالصة:

واستجرارا إلى زيادة اإلثم، وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات إكراما 

 لهم، وتعجيال للثواب قبل وقته.  

 - ، يُملي وتعالَى تباَرك هللاَ  نَّ إ وفي الصحيح عن أبي موسي اِلشعري

 َربِّكَ  أَْخذُ  َوَكَذلِكَ :  قرأ ثمَّ  ، يُفلِْتهُ  لم أخَذه إذا حتَّى ، للظَّالِمِ  يمهلُ :  قال وربَّما

 اآليةَ  ظَالَِمةٌ  َوِهيَ  اْلقَُرى أََخذَ  إَِذا

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  اِلشعري موسى أبو:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0550: الرقم أو الصفحة الترمذي

َ  إنَّ وفي الصحيح عن أبي موسي اِلشعري   لَمْ  أَخَذهُ  إذا حتَّى لِلظّالِمِ  لَيُْملِي هللاَّ

 ألِيمٌ  أْخَذهُ  إنَّ  ظالَِمةٌ  وهي القَُرى أَخذَ  إذا َربِّكَ  أْخذُ  َوَكذلكَ : }قََرأَ  ثُمَّ : قالَ  يُْفلِْتهُ 

 {َشِديدٌ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  اِلشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4696: الرقم أو الصفحة البخاري

 17( :اآليات 00رعين في الخيرات ]سورة المؤمنون )صفات المسا -50

 [60الى 

( َوالهِذيَن ُهْم بِآياِت َربِِّهْم 17إِنه الهِذيَن ُهْم ِمْن َخْشيَِة َربِِّهْم ُمْشفِقُوَن )

( َوالهِذيَن يُْؤتُوَن ما آتَْوا 18( َوالهِذيَن ُهْم بَِربِِّهْم ال يُْشِرُكوَن )19يُْؤِمنُوَن )

( أُولئَِك يُساِرُعوَن فِي اْلَخْيراِت 60وبُُهْم َوِجلَةٌ أَنهُهْم إِلى َربِِّهْم راِجُعوَن )َوقُلُ 

( َوال نَُكلُِّف نَْفساً إاِله ُوْسَعها َولََدْينا ِكتاٌب يَْنِطُق 65َوُهْم لَها سابِقُوَن )

 (60بِاْلَحقِّ َوُهْم ال يُْظلَُموَن )

 التهْفِسيُر 

 مع إيمانهم وإحسانهم وِجلون من ربهم.إن الذين هم  - 57

 والذين هم بآيات كتابه يؤمنون. - 58

 والذين هم يوحدون ربهم ال يشركون به شيئًا.  - 59



43 
 

والذين يجتهدون في أعمال البر، ويتقربون إلى هللا باألعمال الصالحة  - 61

ليه يوم وهم خائفون أال يتقبل هللا منهم إنفاقهم وأعمالهم الصالحة إذا رجعوا إ

 القيامة.

أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة يبادرون إلى األعمال  - 61

 الصالحة، وهم إليها سابقون، ومن أجلها سبقوا غيرهم.

وال نكلف نفًسا إال قدر ما تستطيعه من العمل، وعندنا كتاب أثبتنا فيه  - 62

ن بنقص عمل كل عامل، ينطق بالحق الَّذي ال مرية فيه، وهم ال يظلمو

 حسناتهم، وال زيادة سيئاتهم. 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 يستنبط من اآليات ما يأتي:

إن ميزان قبول األعمال يعتمد على الصفات األربع، وهي: الخوف من  -1

عذاب هللا، واإليمان بآيات هللا، وإخالص العبادة هلل ونفي الشرك الخفي، 

 الجتهاد في إيفائها حقها.وأداء الواجبات مع ا

نبهت اآليات على خاتمة اإلنسان وهي الرجوع إلى لقاء هللا تعالى، جاء  -2

أنَّ َرُجاًل ِمن أْعظَِم  في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي:

الُمْسلِِميَن َغنَاًء َعِن الُمْسلِِميَن، في َغْزَوٍة َغَزاهَا مع النبيِّ َصلَّى هللاُ عليه 

ُجِل وسلَّمَ  ، فَنَظََر النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم فَقاَل: َمن أَحبَّ أْن يَْنظَُر إلى الرَّ

ِمن أْهِل النَّاِر فَْليَْنظُْر إلى هذا فَاتَّبََعهُ َرُجٌل ِمَن القَْوِم، وهو علَى تِلَك الَحاِل 

الَمْوَت، فََجَعَل ُذبَابَةَ  ِمن أَشدِّ النَّاِس علَى الُمْشِرِكيَن، حتَّى ُجِرَح، فَاْستَْعَجلَ 

ُجُل إلى النبيِّ َصلَّى هللاُ  َسْيفِِه بْيَن ثَْديَْيِه حتَّى َخَرَج ِمن بَْيِن َكتِفَْيِه، فأْقبََل الرَّ

ِ، فَقاَل: وما َذاَك قاَل: قُْلَت  عليه وسلََّم ُمْسِرًعا، فَقاَل: أْشهَُد أنََّك َرسوُل هللاَّ

يَْنظَُر إلى َرُجٍل ِمن أْهِل النَّاِر فَْليَْنظُْر إلَْيِه وكاَن ِمن  لِفاَُلٍن: َمن أَحبَّ أنْ 

ا ُجِرَح  أْعظَِمنَا َغنَاًء َعِن الُمْسلِِميَن، فََعَرْفُت أنَّه ال يَُموُت علَى ذلَك، فَلَمَّ

: إنَّ اْستَْعَجَل الَمْوَت فَقَتََل نَْفَسهُ، فَقاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم ِعْنَد ذلكَ 

الَعْبَد لَيَْعَمُل َعَمَل أْهِل النَّاِر وإنَّه ِمن أْهِل الَجنَِّة، ويَْعَمُل َعَمَل أْهِل الَجنَِّة وإنَّه 

 ِمن أْهِل النَّاِر، وإنَّما األْعَماُل بالَخَواتِيِم.
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الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 6607قم: البخاري الصفحة أو الر

ااِلْغتِراِر باألَعماِل، وأنَّه يَنبَغي لِلَعبِد أالَّ يَتَِّكَل التَّحذيُر ِمن  في الَحديِث:

 عليها وال يَْرَكَن إليها َمخافةً ِمن اْنقاِلِب الحاِل.

إن المؤمنين المتصفين بالصفات المتقدمة هم الذين يبادرون في  -3

الطاعات، كي ينالوا بذلك أعلى الدرجات والغرفات. وأما قوله تعالى: َوهُْم 

سابِقُوَن فقال القرطبي: أحسن ما قيل فيه: إنهم يسبقون إلى أوقاتها. ودل  لَها

بهذا أن الصالة في أول الوقت أفضل. وكل من تقدم في شيء فهو سابق 

إليه، وكل من تأخر عنه فقد سبقه وقته. فالالم في لَها على هذا القول بمعنى 

[ ، أي أوحى إليها 5/ 99زلزلة إلى، كما قال تعالى: بِأَنَّ َربََّك أَْوحى لَها ]ال

 (500/50)تفسير القرطبي: 

 أيُّ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسأَْلتُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

ِ؟ إلى أَحبُّ  الَعَملِ  الةُ : قالَ  هللاَّ ؟ ثُمَّ : قالَ  وْقتِها، علَى الصَّ  برُّ  ثُمَّ : قالَ  أيٌّ

ِ، َسبيلِ  في الِجهادُ : قالَ  ؟أيٌّ  ثُمَّ : قالَ  الوالَِدْيِن، ، حدَّثَني: قالَ  هللاَّ  ولَوِ  بِهنَّ

 .لَزاَدنِي اْستََزْدتُهُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  107: الرقم أو الصفحة البخاري

حابةِ  ِحرصِ  بَيانُ : الَحديثِ  وفي --1  على عنه هللاُ  َرضيَ  َمسعودٍ  وابنِ  الصَّ

 .األعمالِ  ِمنَ  الَمعالي طَلَبِ 

الةِ  على الَحضُّ : وفيه --2 لِ  في الصَّ  وعلى الوالَِدْيِن، بِرِّ  وعلى َوقتِها، أوَّ

 .تعالَى هللاِ  َسبيلِ  في الِجهادِ 

المعنى وهم من أجل الخيرات سابقون. وهذا ما  لزمخشري والرازي:وقال ا

جرينا عليه في التفسير. ويجوز أن يكون معنى َوهُْم لَها بمعنى: أنت لها 

 وهي لك.

ِ  رسولَ  سألتُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين ُ  صلَّى هللاَّ  علَيهِ  هللاَّ

 َربِِّهمْ  إِلَى أَنَّهُمْ  َوِجلَةٌ  َوقُلُوبُهُمْ  آتَْوا َما يُْؤتُونَ  َوالَِّذينَ }  اآليةِ  هِذهِ  عن وسلَّمَ 
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 الخمرَ  يشربونَ  الَّذينَ  أَهُمُ :  عائشةُ  قالت     [61: المؤمنون{ ]َراِجُعونَ 

يقِ  بنتَ  يا ال قالَ  ويسِرقونَ  دِّ  ويصلُّونَ  يصومونَ  الَّذينَ  ولَِكنَّهمُ  ، الصِّ

 اْلَخْيَراتِ  فِي يَُساِرُعونَ  أُولَئِكَ  منهُم تُقبَلَ  ال أن يخافونَ  َوهُم ، ويتصدَّقونَ 

 َسابِقُونَ  لَهَا َوهُمْ 

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0571: الرقم أو الصفحة الترمذي

 مع ِمنها، واالزديادِ  الطَّاعاتِ  عَملِ  في اإلسراعِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي

 .تعالى هللاِ  ِمن والشَّفقةِ  الَخوفِ 

 إن الذي وصف هللا به الصالحين غير خارج عن حد الوسع والطاقة. -4

وهذا ناسخ لجميع ما ورد في الشرع من تكليف ال يطاق. واآلية تقرر مبدءا 

ُ عاما في التكليف وهو التيسير ودفع الحرج، كما في آية البقرة:  ال يَُكلُِّف َّللاه

 [ .096نَْفساً إاِله ُوْسَعها ]

 َصلَّى النبيَّ  فََسأَْلتُ  بََواِسيُر، بي َكانَتْ  لصحيح ع عمران بن الحصينوفي ا

اَلِة، َعنِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ   لَمْ  فإنْ  فَقَاِعًدا، تَْستَِطعْ  لَمْ  فإنْ  قَائًِما، َصلِّ : فَقالَ  الصَّ

 .َجْنبٍ  فََعلَى تَْستَِطعْ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الحصين بن عمران:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5557: الرقم أو الصفحة البخاري

الةِ  َمشروعيَّةُ  :الحديثِ  وفي --5  على القادرِ  لَغيرِ  وْضعٍ  أيِّ  على الصَّ

 .فيها الوقوفِ 

 .ونْحِوه المريِض، على باداتِ العِ  في التَّيسيرُ : وفيه --2

: إنه أراد كتاب  -5 أظهر ما قيل في قوله تعالى: َولََدْينا ِكتاٌب يَْنِطُق بِاْلَحقِّ

إحصاء األعمال الذي ترفعه المالئكة. وأضافه إلى نفسه ألن المالئكة كتبت 

وفي هذا تهديد وتأييس من الحيف  فيه أعمال العباد بأمره، فهو ينطق بالحق.

 م.والظل
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َ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو تي من رجاًل  سيَُخلِّصُ  هللاَّ  على أمَّ

 سجلٍّ  كلُّ  ، سجاّلً  وتسعينَ  تسعةً  علَيهِ  فينُشرُ  القيامةِ  يومَ  الخالئقِ  رؤوسِ 

 الحافِظونَ  كتبتي أظلَمكَ  ؟ شيئًا هذا من أتنكرُ :  يقولُ  ثمَّ  البصرِ  مدِّ  مثلُ 

 ، بلَى:  فيقولُ  ، ربِّ  يا ال:  فيقولُ  ؟ عذرٌ  أفلَكَ :  يقولُ ف ، ربِّ  يا ال:  ؟يقولُ 

 ال أن أشهدُ  فيها بطاقةً  فيخرجُ  ، اليومَ  عليكَ  ظُلمَ  ال وإنَّهُ  ، حسنةً  ِعنَدنا لَكَ  إنَّ 

ُ  إالَّ  إلَهَ  ًدا أنَّ  وأشهدُ  ، هللاَّ  فيقولُ  وزنَكَ  احُضر:  فيقولُ  ، ورسولُهُ  عبُدهُ  محمَّ

تِ  هِذهِ  ما البطاقةُ  هِذهِ  ما ، ربِّ  يا :  قالَ  ، تُظلَمُ  ال فإنَّكَ :  فقالَ  ؟ السِّجالَّ

تُ  فتوَضعُ  تُ  فطاشتِ  كفَّةٍ  في والبطاقةُ  ، كفَّةٍ  في السِّجالَّ  وثقُلتِ  السِّجالَّ

ِ  اسمِ  معَ  يثقلُ  وال ، البطاقةُ   شيءٌ  هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0608: الرقم أو الصفحة الترمذي

 .القيامةِ  يومَ  وِعظَِمها التَّوحيدِ  كلمةِ  فَضلِ  يانُ ب: الحديثِ  وفي --5

 .ِكفَّتَين له وأنَّ  الميزانِ  إثباتُ : وفيه --2

إن الجزاء على األعمال ال ظلم فيه بزيادة عقاب أو نقصان ثواب، فال  -6

يظلم ربك أحدا من حقه، وال يحطه عن درجته، بل إن فضل هللا واسع، 

و ويصفح عن كثير من السيئات لعباده ورحمته وسعت كل شيء، فإنه يعف

 المؤمنين.         

 ، الفرزدقِ  َعمُّ  قِدمَ وفي الصحيح عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق 

ا المدينةَ  ، َصعصعةُ  ةٍ  ِمْثقَالَ  يَْعَملْ  فََمنْ : )  سمعَ  لمَّ  َوَمنْ ( 7) يََرهُ  َخْيًرا َذرَّ

ةٍ  ِمْثقَالَ  يَْعَملْ  ا َذرَّ  . هَذا غيرَ  أسمعَ  ال أن أبالي ال َحسبي:  قالَ . يََرهُ  َشّرً

 المصدر|  الوادعي:  المحدث|  الفرزدق عم معاوية بن صعصعة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  100: الرقم أو الصفحة المسند الصحيح: 

 صحيح

 َرُجلٍ  وعلَى ِسْتٌر، َولَِرُجلٍ  أَْجٌر، لَِرُجلٍ  الَخْيلُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ا ٌر؛ِوزْ  ِ، َسبيلِ  في َربَطَهَا فََرُجلٌ : أَْجرٌ  له الَّذي فأمَّ  أَوْ  َمْرجٍ  في بهَا فأطَالَ  هللاَّ

ْوَضِة، أَوِ  الَمْرجِ  ِمنَ  ذلكَ  ِطيَلِهَا في أََصابَتْ  فَما َرْوَضٍة،  له َكانَتْ  الرَّ
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 آثَاُرهَا َكانَتْ  ْيِن،َشَرفَ  أَوْ  َشَرفًا فَاْستَنَّتْ  ِطيَلُهَا، اْنقَطَعَ  أنَّهُ  ولو َحَسنَاٍت،

تْ  أنَّهَا ولو له، َحَسنَاتٍ  َوأَْرَواثُهَا  يَْسقَِي، أَنْ  يُِردْ  َولَمْ  منه فََشِربَتْ  بنَهٍَر، َمرَّ

 يَْنسَ  لَمْ  ثُمَّ  َوتََعفُّفًا، تََغنِّيًا َربَطَهَا َوَرُجلٌ . أَْجرٌ  لِذلكَ  فَهي له، َحَسنَاتٍ  ذلكَ  كانَ 

ِ  َحقَّ   َوِريَاءً  فَْخًرا َربَطَهَا َوَرُجلٌ . ِسْترٌ  لِذلكَ  فَهي ظُهُوِرهَا؛ َواَل  هَاِرقَابِ  في هللاَّ

ِ  َرُسولُ  َوُسئِلَ . ِوْزرٌ  ذلكَ  علَى فَهي اإلْساَلِم، ألْهلِ  َونَِواءً   عليه هللاُ  صلَّى هللاَّ

ةُ  الَجاِمَعةُ  اآليَةُ  هِذه إاِلَّ  َشيءٌ  فِيهَا َعلَيَّ  أُْنِزلَ  ما: فَقالَ  الُحُمِر، َعنِ  وسلَّمَ  : الفَاذَّ

ةٍ  ِمْثقَالَ  يَْعَملْ  فََمنْ } ةٍ  ِمْثقَالَ  يَْعَملْ  َوَمنْ *  يََرهُ  َخْيًرا َذرَّ ا َذرَّ { يََرهُ  َشّرً

 [.8 ،7: الزلزلة]

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0075: الرقم أو الصفحة

 بنحوه( 897) ومسلم ،( 0075) البخاري أخرجه:  لتخريجا

 إذا والبَركةِ  الَخيرِ  من نواِصيها في يكونُ  وما الَخيلِ  فْضلُ : الَحديثِ  وفي

 .الطَّاعةِ  في اتِّخاُذها كان

إنكار أعمال الكفار ومشركي قريش وأسبابها ]سورة المؤمنون  -55

 [              77الى  60( :اآليات 00)

هذا َولَُهْم أَْعماٌل ِمْن ُدوِن ذلَِك ُهْم لَها عاِملُوَن  بَْل قُلُوبُُهْم فِي َغْمَرٍة ِمنْ 

( ال تَْجأَُروا 64( َحتهى إِذا أََخْذنا ُمْتَرفِيِهْم بِاْلَعذاِب إِذا ُهْم يَْجأَُروَن )60)

( قَْد كانَْت آياتِي تُْتلى َعلَْيُكْم فَُكْنتُْم َعلى 61اْليَْوَم إِنهُكْم ِمنها ال تُْنَصُروَن )

بهُروا 67( ُمْستَْكبِِريَن بِِه ساِمراً تَْهُجُروَن )66ْعقابُِكْم تَْنِكُصوَن )أَ  ( أَفَلَْم يَده

لِيَن ) ( أَْم لَْم يَْعِرفُوا َرُسولَُهْم فَُهْم 69اْلقَْوَل أَْم جاَءُهْم ما لَْم يَأِْت آباَءُهُم اِْلَوه

ْل جاَءُهْم بِاْلَحقِّ َوأَْكثَُرُهْم لِْلَحقِّ ( أَْم يَقُولُوَن بِِه ِجنهةٌ بَ 68لَهُ ُمْنِكُروَن )

( َولَِو اتهبََع اْلَحقُّ أَْهواَءُهْم لَفََسَدِت السهماواُت َواِْلَْرُض َوَمْن 70كاِرُهوَن )

( أَْم تَْسأَلُُهْم َخْرجاً 75فِيِهنه بَْل أَتَْيناُهْم بِِذْكِرِهْم فَُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن )

اِزقِيَن )فََخرا ( َوإِنهَك لَتَْدُعوُهْم إِلى ِصراٍط 70ُج َربَِّك َخْيٌر َوهَُو َخْيُر الره

راِط لَناِكبُوَن )70ُمْستَقِيٍم ) ( 74( َوإِنه الهِذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َعِن الصِّ

وا فِي طُْغيانِ  ( 71ِهْم يَْعَمهُوَن )َولَْو َرِحْمناُهْم َوَكَشْفنا ما بِِهْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّ
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ُعوَن ) ( َحتهى إِذا 76َولَقَْد أََخْذناُهْم بِاْلَعذاِب فََما اْستَكانُوا لَِربِِّهْم َوما يَتََضره

 (77فَتَْحنا َعلَْيِهْم باباً ذا َعذاٍب َشِديٍد إِذا ُهْم فِيِه ُمْبلُِسوَن )

 التهْفِسيُر 

الَّذي ينطق بالحق، والكتاب بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب  - 63

الَّذي نزل عليهم، ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لها 

 عاملون.

ميهم في الدنيا بالعذاب يوم القيامة إذا هم يرفعون  - 64 حتَّى إذا عاقبنا منعَّ

 أصواتهم مستغيثين.

ا في هذا فيقال لهم تيئيًسا لهم من رحمة هللا: ال تصرخوا وال تستغيثو - 65

 اليوم، فإنه ال ناصر لكم يمنعكم من عذاب هللا.

قد كانت آيات كتاب هللا تُْقرأ عليكم في الدنيا، فكنتم ترجعون مولّين  - 66

 عنها إذا سمعتموها كراهية لها.

تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم  - 67

تسامرون حوله بالسيئ من القول، ولستم أهله؛ ألن أهله هم المتقون، وت

 فأنتم ال تقدسونه.

أفلم يتدبر هؤالء المشركون ما أنزل هللا من القرآن ليؤمنوا به،  - 68

ويعملوا بما فيه، أم جاءهم ما لم يأت أسالفهم من قبلهم، فأعرضوا عنه 

 وكذبوا به.

هللا  الَّذي أرسله -صلى هللا عليه وسلم  -أم إنهم لم يعرفوا محمًدا  - 69

 إليهم، فهم منكرون له، لقد عرفوه وعرفوا صدقه وأمانته.

بل يقولون: هو مجنون، لقد كذبوا، بل جاءهم بالحق الَّذي ال ِمْرية فيه  - 71

أنَّه من عند هللا، ومعظمهم كارهون للحق، مبغضون له حسًدا من عند 

 أنفسهم، وتعصبًا لباطلهم.
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لى وفق ما تهواه أنفسهم لفسدت ولو أجرى هللا األمور، ودبّرها ع - 71

السماوات واألرض، وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب األمور، وبالصحيح 

 والفاسد من التدبير.

أجًرا من هؤالء على ما جئتهم به، وذلك  -أيها الرسول-هل طلبت  - 72

جعلهم يرفضون الدعوة؛ هذا لم يحدث منك، فثواب ربك وأجره خير من 

 خير الرازقين. -سبحانه-و ثواب هؤالء وغيرهم، وه

لتدعو هؤالء وغيرهم إلى طريق مستقيم ال  -أيها الرسول-وإنك  - 73

 اعوجاج فيه، وهو طريق اإلسالم.

وإن الذين ال يؤمنون باآلخرة وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن  - 74

 طريق اإلسالم لمائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار.

و رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ضاللهم ول - 75

 عن الحق يترددون ويتخبّطون.

ولقد اختبرناهم بأنواع المصائب، فما تََذلَّلوا لربِّهم وال خضعوا له،  - 76

 وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند نزولها.

إذا هم فيه آيسون من كل حتَّى إذا فتحنا عليهم بابًا من العذاب الشديد  - 77

 فََرج وخير.

ولما كان إنكار البعث ال يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكَّرهم هللا بما 

 أنعم عليهم به منها، فقال:

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 يفهم من اآليات ما يأتي:

سوأها الشرك، إن للكفار أعماال قبيحة جدا في ميزان شرع هللا ودينه، أ -1

وهم في غفلة وعماية عن القرآن وهديه، وهم عاملون تلك األعمال ال محالة 

ألنها مثبّتة في علم هللا تعالى وفي حكم هللا وفي اللوح المحفوظ، ولكن دون 

 إجبار وال إكراه، وإنما باختيار منهم.
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 يعتاد الكافر إذا أصابه العذاب والبالء في الدنيا أن يجأر بالشكوى -2

ويضج ويستغيث، ولكن إذا داهمه العذاب في اآلخرة لم ينفعه التضرع 

 والجزع، وال يجد ناصرا ينصره من بأس هللا تعالى.

 ومثال ذلك أن مترفي مكة تعرضوا للقتل يوم بدر، وللجوع الشديد، حين

اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم »قال النبي صلّى هللا عليه وسلم: 

 «كسنّي يوسفاجعلها عليهم سنين 

فابتالهم هللا بالقحط والجوع، حتى أكلوا العظام والميتة والكالب والجيف، 

 وهلكت األموال واألوالد، كما تقدم بيانه.

ِ  َرسولَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا بُوهُ  قَُرْيًشا َدَعا لَمَّ  َكَسْبعِ  بَسْبعٍ  عليهم أِعنِّي اللَّهُمَّ : قالَ فَ  عليه، واْستَْعَصْوا َكذَّ

ْت، َسنَةٌ  فأَصابَْتهُمْ  يُوُسفَ   الَمْيتَةَ، يَأُْكلُونَ  َكانُوا حتَّى شيٍء، ُكلَّ  يَْعنِي َحصَّ

َماءِ  وبْينَ  بْينَهُ  يََرى فَكانَ  أَحُدهُمْ  يَقُومُ  فَكانَ  َخانِ  ِمْثلَ  السَّ  الَجْهدِ  ِمنَ  الدُّ

َماءُ  تَأْتي يَومَ  فَاْرتَقِبْ : }قََرأَ  ثُمَّ  والُجوِع،  هذا النَّاسَ  يَْغَشى ُمبِيٍن، بُدَخانٍ  السَّ

ِ  عبدُ  قالَ  ،{َعائُِدونَ  إنَُّكمْ  قَلِياًل  الَعَذابِ  َكاِشفُو إنَّا} بَلَغَ  حتَّى ،{ألِيمٌ  َعَذابٌ   هللاَّ

 .بَْدرٍ  يَومَ  لُكْبَرىا والبَْطَشةُ : قالَ  القِيَاَمِة؟ يَومَ  الَعَذابُ  عْنهمُ  أفَيُْكَشفُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4900: الرقم أو الصفحة البخاري

: فَقالَ  ِكْنَدةَ، في يَُحدِّثُ  َرُجلٌ  بْينَما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 الُمْؤِمنَ  يَأُْخذُ  وأَْبَصاِرِهْم، الُمنَافِقِينَ  بأَْسَماعِ  فَيَأُْخذُ  القِيَاَمةِ  يَومَ  ُدَخانٌ  يَِجيءُ 

َكاِم، َكهَْيئَةِ  : فَقالَ  فََجلََس، فََغِضبَ  ُمتَِّكئًا وكانَ  َمْسُعوٍد، اْبنَ  فأتَْيتُ  فَفَِزْعنَا، الزُّ

ُ  فَْليَقُلِ  يَْعلَمْ  لَمْ  وَمن فَْليَقُْل، َعلِمَ  َمن : يَْعلَمُ  ال لِما يَقُولَ  أنْ  الِعْلمِ  نَ مِ  فإنَّ  أْعلَُم، هللاَّ

َ  فإنَّ  أْعلَُم، ال  أْجرٍ  ِمن عليه أْسأَلُُكمْ  ما قُلْ : }وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى لِنَبِيِّهِ  قالَ  هللاَّ

 النبيُّ  عليهمُ  فََدَعا اإلْساَلِم، َعنِ  أْبطَئُوا قَُرْيًشا وإنَّ  ،{الُمتََكلِّفِينَ  ِمنَ  أنَا وما

 َسنَةٌ  فأَخَذْتهُمْ  يُوُسفَ  َكَسْبعِ  بَسْبعٍ  عليهم أِعنِّي اللَّهُمَّ : فَقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

ُجلُ  ويََرى والِعظَاَم، الَمْيتَةَ  وأََكلُوا فِيهَا، هَلَُكوا حتَّى  السََّماءِ  بْينَ  ما الرَّ

َخاِن، َكهَْيئَةِ  واألْرِض، دُ  يا: فَقالَ  ُسْفيَانَ  أبو فََجاَءهُ  الدُّ  بِصلَةِ  تَأُْمُرنَا ِجْئتَ  ُمَحمَّ
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ِحِم، َ، فَاْدعُ  هَلَُكوا قدْ  قَْوَمكَ  وإنَّ  الرَّ  السََّماءُ  تَأْتي يَومَ  فَاْرتَقِبْ : }فَقََرأَ  هللاَّ

 ثُمَّ  َجاءَ  إَذا اآلِخَرةِ  َعَذابُ  عْنهمْ  أفَيُْكَشفُ { َعائُِدونَ : }قَْولِهِ  إلى{ ُمبِينٍ  بُدَخانٍ 

 يَومَ { : الُكْبَرى البَْطَشةَ  نَْبِطشُ  يَومَ : }تََعالَى قَْولُهُ  فَذلكَ  ِرِهْم،ُكفْ  إلى َعاُدوا

ومُ  ُغلِبَتِ  الم} بَْدرٍ  يَومَ : ولَِزاًما بَْدرٍ  ومُ { : َسيَْغلِبُونَ } إلى{ الرُّ  قدْ  والرُّ

 .َمَضى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4774: الرقم أو الصفحة البخاري

ةِ  أَْعالم من علمٌ  :الحديث وفي  من فيه لَِما وسلَّم؛ عليه هللا صلَّى نبيِّنا نُبُوَّ

 .ذلك تحقَّق وقدْ  بالَغْيب، اإلخبارِ 

كانت أسباب تعذيب الكفار والمشركين ثالثة: هي النفور عن القرآن  -3

واإلعراض عن سماعه، واالستكبار بهذا التباعد عن الحق واالفتخار 

بالبيت الحرام وأنهم أولياؤه، فكانوا يقولون: نحن أهل حرم هللا تعالى، وما 

ِريَن بِِه كما هم كذلك، والسمر  بذكر القرآن وبالطعن فيه. وضمير ُمْستَْكبِ 

قال الجمهور: هو عائد على الحرم أو المسجد أو البلد الذي هو مكة، وإن لم 

 يذكر سابقا لشهرته في األمر.

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما كره الّسمر حين نزلت هذه  -4

يسمرون  اآلية: ُمْستَْكبِِريَن بِِه، ساِمراً تَْهُجُروَن يعني أن هللا تعالى ذم أقواما

 في غير طاعة هللا تعالى، إما في هذيان، وإما في إذاية.

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  كانَ   اِلسلمي وروى مسلم عن أبي برزة  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

رُ   يَْقَرأُ  َوكانَ  بَْعَدهَا، َواْلَحِديثَ  قَْبلَهَا، النَّْومَ  َويَْكَرهُ  اللَّْيِل، ثُلُثِ  إلى الِعَشاءَ  يَُؤخِّ

تِّيَن، إلى الِمئَةِ  ِمنَ  الفَْجرِ  اَلةِ صَ  في  بَْعُضنَا يَْعِرفُ  ِحينَ  يَْنَصِرفُ  َوكانَ  السِّ

 .بَْعضٍ  َوْجهَ 

:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبيد بن نضلة اِلسلمي برزة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  647: الرقم أو الصفحة مسلم صحيح

 بَْرَزةَ  أبِي علَى وأَبِي أنا َدَخْلتُ  سلميوفي الصحيح عن أبي برزة اِل

، ِ  َرسولُ  كانَ  كيفَ : أبِي له فقالَ  األْسلَِميِّ  يَُصلِّي وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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 تَْدَحضُ  ِحينَ  -األُولَى تَْدُعونَها الَّتي- الهَِجيرَ  يَُصلِّي كانَ : فقالَ  الَمْكتُوبَةَ؟

 الَمِدينَةِ  أْقَصى في َرْحلِهِ  إلى أَحُدنا يَْرِجعُ  مَّ ثُ  الَعْصَر، ويَُصلِّي الشَّْمُس،

رَ  أنْ  يَْستَِحبُّ  وكانَ  - الَمْغِربِ  في قالَ  ما ونَِسيتُ  - َحيَّةٌ  والشَّْمسُ   الِعشاءَ  يَُؤخِّ

 يَْنفَتِلُ  وكانَ  بَْعَدها، والَحِديثَ  قَْبلَها، النَّْومَ  يَْكَرهُ  وكانَ - الَعتََمةَ  تَْدُعونَها الَّتي-

ُجلُ  يَْعِرفُ  ِحينَ  الَغداةِ  َصالةِ  ِمن تِّينَ  ويَْقَرأُ  َجلِيَسهُ، الرَّ  .الِمئَةِ  إلى بالسِّ

 المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبيد بن نضلة اِلسلمي برزة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  147: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح: 

 [صحيح]

 (647) ومسلم ،(147) البخاري أخرجه:  التخريج

 ُمسافِرٍ  أوْ  ، لُِمَصلٍّ  إالَّ  سَمرَ  ال وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  7488: الرقم أو الصفحة الجامع

 ،والحاجةِ  للُمالطفةِ  وأوالَده أهلَه الرجلِ  وُمحادثةِ 

 واألمرِ ، َخيرٍ  في إليهم والشفاعةِ  ،الناسِ  بين اإلصالحِ  في والحديثِ  

 . ذلك ونحوِ  مصلحٍة، إلى واإلرشادِ ، الُمنَكرِ  عن والنهيِ  بالمعروفِ 

- هلل فإن ؛ الرجلِ  ْدأَةِ هَ  بعد الخروجَ  أقلُّوا وفي الصحيح عن علي بن عمر

 .األرضِ  في يَبُثُّهنَّ  دوابٌ  -تعالى

 أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  وغيره عمر بن علي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1504: الرقم أو الصفحة داود

 (1504) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يضرُّ  ما كلِّ  نم والحذرُ  الحيطةِ  بأْخذِ  األمرُ  :الحديثِ  وفي

إن إقدام الكفار على األمور الثالثة المتقدمة ألسباب أربعة: هي عدم  -5

تدبرهم القرآن أي عدم تفهمهم له، واعتقادهم أن مجيء الرسل على خالف 

العادة، وتجاهلهم وإنكارهم خصال الرسول صلّى هللا عليه وسلم قبل النبوة، 



53 
 

ق واألمانة، فكان في اتباعه النجاة فإنهم عرفوه وعرفوا أنه من   أهل الصد

 والخير لوال العنت، ووصفهم له بأنه مجنون لالحتجاج في ترك اإليمان به.

مع أنه عليه الصالة والسالم جاءهم بالحق، أي القرآن والتوحيد الحق 

 والّدين الحق، وأكثرهم كارهون للحق حسدا وبغيا وتقليدا.

فق الحق أهواء الكفار، الختل الحق فوق األهواء والشهوات، ولو وا -6

نظام العالم ألن شهوات الناس متخالفة متعارضة متضادة، لذا وجب اتباع 

 سبيل الحق، واالنقياد للحق، والتخلي عن األهواء.

 الكتابِ  أهلِ  من قبلَكم َمن إنَّ  أال وفي الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان

 وسبعين ثالثٍ  على ستَفتِرقُ  الِملَّةَ  هِ هذ وإنَّ  ، ِملَّةً  وسبعين ثِنتين على افتَرقوا

 سيخرجُ  وإنَّهُ  الجماعةُ  وهيَ  ، الجنَّةِ  في وواحدةٌ  ، النَّارِ  في وسبعونَ  ثِنتانِ : 

تي من  ال ، لصاِحبِه الَكلبُ  يَتَجارى كما األهواءُ  تلكَ  بِهم تَجارى أقوامٌ  أُمَّ

 دخلَه إالَّ  ِمفصلٌ  وال ِعْرقٌ  منه يَبقى

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  سفيان أبي بن ةمعاوي:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  4187: الرقم أو الصفحة داود أبي

تِه َدالئلِ  من معجزةٌ : الَحديثِ  هذا وفي --5  عليه هللاُ  صلَّى الشَّريفةِ  نُبوَّ

 .وسلَّم

 نبيِّه وُسنَّةِ  هللاِ  بكتابِ  االعتِصامِ  وتْركِ  األهواءِ  اتِّباعِ  ِمنِ  تَحذيرٌ : وفيه --2

 .وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى

القرآن الكريم شرف وفخر ومجد وعز للعرب، ومع ذلك فهم معرضون  -7

 تلك هي الحماقة بعينها، والمكابرة.عنه وعن تعاليمه، و

 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما البََشُر، عليه ، هللاَّ  أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَيَّ

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو : الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4895: الرقم أو الصفحة
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 (510) ومسلم ،(4895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أنَّ : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

 .القيامةِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --2

ليس للنبي صلّى هللا عليه وسلم مطمع في أجر أو جعل على تبليغ ما  -8

جاء به قومه من الرسالة، بل هو أسمى من طلب ذلك، ألنه يطلب رضا هللا 

إلى دين هللا خير  وفضله، وما يؤتيه هللا له من األجر على الطاعة والدعاء

من عرض الدنيا، وقد عرضوا عليه فعال أموالهم حتى يصبح أغناهم، فأبى 

 ذلك أيما إباء ولم يجبهم إلى ذلك.

: فَقالَ  ِكْنَدةَ، في يَُحدِّثُ  َرُجلٌ  بْينَما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 الُمْؤِمنَ  يَأُْخذُ  وأَْبَصاِرِهْم، افِقِينَ الُمنَ  بأَْسَماعِ  فَيَأُْخذُ  القِيَاَمةِ  يَومَ  ُدَخانٌ  يَِجيءُ 

َكاِم، َكهَْيئَةِ  : فَقالَ  فََجلََس، فََغِضبَ  ُمتَِّكئًا وكانَ  َمْسُعوٍد، اْبنَ  فأتَْيتُ  فَفَِزْعنَا، الزُّ

ُ  فَْليَقُلِ  يَْعلَمْ  لَمْ  وَمن فَْليَقُْل، َعلِمَ  َمن : يَْعلَمُ  ال الِم يَقُولَ  أنْ  الِعْلمِ  ِمنَ  فإنَّ  أْعلَُم، هللاَّ

َ  فإنَّ  أْعلَُم، ال  أْجرٍ  ِمن عليه أْسأَلُُكمْ  ما قُلْ : }وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى لِنَبِيِّهِ  قالَ  هللاَّ

 النبيُّ  عليهمُ  فََدَعا اإلْساَلِم، َعنِ  أْبطَئُوا قَُرْيًشا وإنَّ  ،{الُمتََكلِّفِينَ  ِمنَ  أنَا وما

 َسنَةٌ  فأَخَذْتهُمْ  يُوُسفَ  َكَسْبعِ  بَسْبعٍ  عليهم أِعنِّي لَّهُمَّ ال: فَقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

ُجلُ  ويََرى والِعظَاَم، الَمْيتَةَ  وأََكلُوا فِيهَا، هَلَُكوا حتَّى  السََّماءِ  بْينَ  ما الرَّ

َخاِن، َكهَْيئَةِ  واألْرِض، دُ  يا: فَقالَ  ُسْفيَانَ  أبو فََجاَءهُ  الدُّ  بِصلَةِ  اتَأُْمُرنَ  ِجْئتَ  ُمَحمَّ

ِحِم، َ، فَاْدعُ  هَلَُكوا قدْ  قَْوَمكَ  وإنَّ  الرَّ  السََّماءُ  تَأْتي يَومَ  فَاْرتَقِبْ : }فَقََرأَ  هللاَّ

 ثُمَّ  َجاءَ  إَذا اآلِخَرةِ  َعَذابُ  عْنهمْ  أفَيُْكَشفُ { َعائُِدونَ : }قَْولِهِ  إلى{ ُمبِينٍ  بُدَخانٍ 

 يَومَ { : الُكْبَرى البَْطَشةَ  نَْبِطشُ  يَومَ : }الَىتَعَ  قَْولُهُ  فَذلكَ  ُكْفِرِهْم، إلى َعاُدوا

ومُ  ُغلِبَتِ  الم} بَْدرٍ  يَومَ : ولَِزاًما بَْدرٍ  ومُ { : َسيَْغلِبُونَ } إلى{ الرُّ  قدْ  والرُّ

 .َمَضى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] حدثالم حكم خالصة|  4774: الرقم أو الصفحة البخاري
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ةِ  أَْعالم من علمٌ  :الحديث وفي  من فيه لَِما وسلَّم؛ عليه هللا صلَّى نبيِّنا نُبُوَّ

 .ذلك تحقَّق وقدْ  بالَغْيب، اإلخبارِ 

عليه وسلم دعوة إلى االستقامة، وإلى الدين إن دعوة النبي صلّى هللا  -9

القويم، والمنهج األعدل واألفضل، لكن الذين ال يصدقون بالبعث لعادلون 

 عن الحق، جائرون منحرفون، حتى يصيروا إلى النار.

 الذبحِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  ذبَحَ  وفي الصحيح جابر بن عبد َّللا

ا ُموَجئَْيِن، أَْملَحينِ  أَْقَرنينِ  َكْبشينِ  هَهما فلمَّ هتُ  إنِّي: قال وجَّ  للذي َوْجهيَ  وجَّ

 إنَّ  المشِركيَن، ِمن أنا وما حنيفًا، إبراهيمَ  ِملَّةِ  على واألرَض، السمواتِ  فطَرَ 

 وبذلك له، َشريكَ  ال العالميَن، ربِّ  هللِ  وَمماتي وَمْحيايَ  ونُُسكي، صالتي

دٍ  عن ولك، منك اللهمَّ  المسلميَن، ِمن وأنا أُِمرتُ  تِه، محمَّ  وهللاُ  هللاِ  باسمِ  وأُمَّ

 .ذبَحَ  ثمَّ  أكبُر،

 تخريج:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0781: الرقم أو الصفحة داود أبي سنن

 حسن

ولم يدخلهم النار وامتحنهم مرة  لو رّد هللا الكفار إلى الدنيا رحمة بهم، -11

أخرى، لتمادوا في طغيانهم، أي في معصيتهم، وظلوا يترددون في 

 ضاللتهم.

ولو كشف هللا ما بالكفار من ضّر، أي من قحط وجوع، لتمادوا في ضاللتهم 

 أيضا وتجاوزهم الحد، واستمروا يخبطون في طغيانهم.  

جاءهم العذاب بالجوع  لقد مّر الكفار في تجربة واضحة، فحينما -11

واألمراض والحاجة، ما خضعوا لربهم وما خشعوا له، وما تضرعوا 

 بالدعاء هلل عز وجل في الشدائد التي تصيبهم.

إن عاقبة أمر الكفار واضحة، فهم إذا تعرضوا لعذاب هللا الشديد في  -12

اآلخرة، أيسوا من كل خير، وتحيروا ال يدرون ما يصنعون، كاآليس من 

ج ومن كل خير، كما قال تعالى: َولَْو تَرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّاِر، فَقالُوا: الفر

َب بِآياِت َربِّنا، َونَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن، بَْل بَدا لَهُْم ما كانُوا  يا لَْيتَنا نَُردُّ َوال نَُكذِّ
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وا لَعاُدوا لِما نُهُوا َعْنهُ  ، َوإِنَّهُْم لَكاِذبُوَن. َوقالُوا: إِْن يُْخفُوَن ِمْن قَْبُل، َولَْو ُردُّ

ْنيا، َوما نَْحُن بَِمْبُعوثِيَن ]األنعام   [ .29 -27/ 6ِهَي إاِلَّ َحياتُنَا الدُّ

يصّر المشركون على إشراكهم بالرغم من اإلنذارات المتكررة  والخالصة:

 وتوافر األدلة على عظمة هللا وقدرته وتحذيره من بأسه الشديد.

 أْملََح، َكْبشٍ  َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَى يح عن أبي سعيد الخدريوفي الصح

 هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِبُّونَ  الَجنَِّة، أْهلَ  يا: ُمنادٍ  فيُناِدي

 يَْشَرئِبُّونَ فَ  النَّاِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُمَّ  َرآهُ، قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ 

 قدْ  وُكلُّهُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن،

 فال ُخلُودٌ  النَّارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُودٌ  الَجنَّةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُمَّ  فيُْذبَحُ  َرآهُ،

 ،{َغْفلَةٍ  في وهُمْ  األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  ْسَرةِ الحَ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُمَّ  َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَةٍ  في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الدُّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4700: الرقم أو الصفحة البخاري

 بال غايٍة، وال أَمدٍ  إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن النَّارِ  أهلِ  دُ خلو :الحديثِ  وفي

 تَْفنَى ال النارَ  وأنَّ  ِمنها، يَخُرجون ال وأنَّهم راحٍة، وال نافعةٍ  حياةٍ  وال موتٍ 

 . التَّوحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى إنَّما وأنَّها خاليةً، تَبقَى وال تزولُ  وال

الى  79( :اآليات 00ى عباده ]سورة المؤمنون )نعم َّللا العظمى عل -50

90] 

ْمَع َواِْلَْبصاَر َواِْلَْفئَِدةَ قَلِيالً ما تَْشُكُروَن ) ( َوُهَو 79َوُهَو الهِذي أَْنَشأَ لَُكُم السه

( َوُهَو الهِذي يُْحيِي َويُِميُت َولَهُ 78الهِذي َذَرأَُكْم فِي اِْلَْرِض َوإِلَْيِه تُْحَشُروَن )

 (90ْختاِلُف اللهْيِل َوالنههاِر أَفاَل تَْعقِلُوَن )ا

 التهْفِسيُر 

السمع لتسمعوا  -أيها المكذبون بالبعث-وهللا سبحانه هو الَّذي خلق لكم  - 78

به، واألبصار لتبصروا بها، والقلوب لتفقهوا بها، وذلك ال تشكرونه على 

 هذه النعم إال قلياًل.



57 
 

في األرض، وإليه وحده يوم القيامة  -ها الناسأي-وهو الَّذي خلقكم  - 79

 تحشرون للحساب والجزاء.

وهو وحده سبحانه الَّذي يحيي فال محيي غيره، وهو وحده الَّذي يميت  - 81

فال مميت سواه، وإليه وحده تقدير اختالف الليل والنهار ظلمة وإنارة 

 ر؟! وطواًل وقصًرا، أفال تعقلون قدرته، وتفّرده بالخلق والتدبي

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

هذه اآليات تعريف عام بكثرة نعم هللا عز وجل على عباده، فهو الذي  --1

وهبهم مفاتيح العلم والمعرفة، وأمدهم بالحواس التي تمكنهم من االستدالل 

بها على كمال قدرته، وهو الذي أنشأهم وبثهم وخلقهم في األرض لمهمة 

 اإلعمار والتنمية،سامية هي 

ِ  رسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن حنطب ُ  صلَّى هللاَّ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 والبَصرُ  السَّمعُ  هذانِ :  فقالَ  وعمرَ  بَكرٍ  أبا رأى

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  حنطب بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  ثالمحد حكم خالصة|  0675: الرقم أو الصفحة الترمذي

 . عنهما هللاُ  رِضيَ  للصاحبَينِ  جليلةٌ  َمنقبَةٌ : الحديثِ  هذا وفي

ثَنَا دوفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعو ِ  َرسولُ  َحدَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اِدقُ  وهو- هِ  بَْطنِ  في َخْلقُهُ  يُْجَمعُ  أَحَدُكمْ  إنَّ : قالَ  -الَمْصُدوقُ  الصَّ  أْربَِعينَ  أُمِّ

ُ  يَْبَعثُ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  يَكونُ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  َعلَقَةً  يَكونُ  ثُمَّ  يَْوًما،  ًكاَملَ  هللاَّ

 أوْ  وَشقِيٌّ  وأََجلَهُ، وِرْزقَهُ، َعَملَهُ، اْكتُبْ : له ويُقَالُ  َكلَِماٍت، بأَْربَعِ  فيُْؤَمرُ 

وُح، فيه يُْنفَخُ  ثُمَّ  َسِعيٌد، ُجلَ  فإنَّ  الرُّ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ  ما حتَّى لَيَْعَملُ  ِمنُكم الرَّ

 ما حتَّى ويَْعَملُ  النَّاِر، أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  ِكتَابُهُ، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراٌع، إالَّ  الَجنَّةِ 

 .الَجنَّةِ  أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  الِكتَاُب، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراٌع، إالَّ  النَّارِ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة | 0009: الرقم أو الصفحة البخاري
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 باألرزاقِ  أو باألعمالِ  تَعلَّقَ  َسواءٌ  بالقََدِر، اإليمانُ  :الَحديثِ  وفي --5

 .جالِ واآل

 .بالَخواتيمِ  األعمالَ  أِلنَّ  األعماِل؛ بُصَورِ  االغتِرارِ  َعَدمُ : وفيه --2

يِّئاتِ  الَحَسناتِ  ِمنَ  األعمالَ  أنَّ : وفيه --3  وأنَّ  ُموِجباٌت، ال أَماراتٌ  والسَّ

 .التَّقديرُ  به وَجَرى القَضاءُ  به َسبَقَ  ما إلى العاقِبةِ  في األْمرِ  َمصيرَ 

 كانَ  ما المؤمنينَ  أمَّ  يا:  سلمةَ  ألمِّ  قُلتُ  ر بن حوشبوفي الصحيح عن شه

ِ  رسولِ  دعاءِ  أَْكثرُ  ُ  صلَّى هللاَّ  أَْكثرُ  كانَ :  قالَت ؟ عنَدكِ  كانَ  إذا وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  فقُلتُ :  قالَت دينِكَ  على قلبي ثبِّت القلوبِ  ُمقلِّبَ  يا:  دعائِهِ   ما هللاَّ

 لَيسَ  إنَّهُ  سلمةَ  أمَّ  يا:  قالَ  ؟ دينِكَ  على قلبي ثبِّت القلوبِ  مقلِّبَ  يا دعاءكَ  أكثرُ 

ِ  أصابعِ  من أصبَُعْينِ  بينَ  وقلبُهُ  إالَّ  آدميٌّ   أزاغَ  شاءَ  ومن ، أقامَ  شاءَ  فَمن ، هللاَّ

 هََدْيتَنَا إِذْ  بَْعدَ  قُلُوبَنَا تُِزغْ  اَل  َربَّنَا معاذٌ  فتال. 

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  حوشب بن شهر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0100: الرقم أو الصفحة الترمذي

عاءِ  على الَحثُّ : الحديثِ  وفي --5 ينِ  على بالثَّباتِ  الدُّ  .والهدى الدِّ

؛ عزَّ  هللاِ  بيَدِ  آدمَ  نيبَ  قُلوبِ  جميعَ  أنَّ  بيانُ : وفيه --2  هَداها، شاء إنْ  وجلَّ

 .أزاَغها شاء وإن

ثم يجمعون يوم القيامة للجزاء العادل، وهو الذي منحهم حق الحياة   --2

التي يعقبها الموت، حتى ال يطغى اإلنسان ويستبد، فالموت يكون نعمة 

الليل وراحة كالحياة نفسها، وهو الذي أوجد بيئة الحياة السلمية بخلق 

 والنهار وجعلهما متعاقبين بنظام دقيق متالئم مع مرور الفصول األربعة.

وشأن البصير العاقل أن يتعظ ويعتبر ويفهم ويفكر في بدائع الخلق،  --3

وعظم القدرة والربوبية والوحدانية، دون أن يكون له شريك من خلقه، وأنه 

 قادر على البعث.

: قََرأَ  ثُمَّ  ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، ْحَشُرونَ تُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

لَ  بََدْأنَا كما} لُ [ 114: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكنَّا إنَّا َعلَْينَا َوْعًدا نُِعيُدهُ  َخْلقٍ  أَوَّ  فأوَّ
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َمالِ  َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجالٍ  يُْؤَخذُ  ثُمَّ  إِْبَراِهيُم، يُْكَسى َمن  ،الشِّ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إنَّهُمْ : فيُقَالُ  أَْصَحابِي،: فأقُولُ   فَاَرْقتَهُْم، ُمْنذُ  أَْعقَابِِهمْ  علَى ُمْرتَدِّ

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ   ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  ابنُ  ِعيَسى الصَّ

ا فيهم، قِ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوفَّْيتَنِي فَلَمَّ  إنْ  َشِهيٌد، شيءٍ  ُكلِّ  علَى َوأَْنتَ  عليهم، يبَ الرَّ

ْبهُمْ  : المائدة{ ]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإنَّكَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ِعبَاُدَك، فإنَّهُمْ  تَُعذِّ

دُ : قالَ  ،[118 ، يُوُسفَ  بنُ  ُمَحمَّ ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِريُّ  قَبِيَصةَ، عن هللاَّ

ونَ ال هُمُ : قالَ  وا الَِّذينَ  ُمْرتَدُّ ُ  َرِضيَ  بَكرٍ  أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكرٍ  أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَدُّ  هللاَّ

 .عْنه

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0447: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الَغيبِ  عنِ  وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إخباُره: الحديثِ  في --5

 .وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --2

 .السَّالم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --3

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --4

يصةٍ  غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا خصُّ يَ  قَد هللاَ  أنَّ : وفيه --5  بها يَتَميَّز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره، َعن

إنكار المشركين البعث وإثباته باِلدلة القاطعة ]سورة المؤمنون  -50

 [          80الى  95( :اآليات 00)

لُوَن ) إِذا ِمْتنا َوُكنها تُراباً َوِعظاماً أَإِنها ( قالُوا أَ 95بَْل قالُوا ِمْثَل ما قاَل اِْلَوه

( لَقَْد ُوِعْدنا نَْحُن َوآباُؤنا هذا ِمْن قَْبُل إِْن هذا إاِله أَساِطيُر 90لََمْبُعوثُوَن )

لِيَن ) ( َسيَقُولُوَن 94( قُْل لَِمِن اِْلَْرُض َوَمْن فِيها إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن )90اِْلَوه

ِ قُْل أَ  ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم 91فاَل تََذكهُروَن )ّلِِله ( قُْل َمْن َربُّ السهماواِت السه

ِ قُْل أَفاَل تَتهقُوَن )96) ( قُْل َمْن بِيَِدِه َملَُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو 97( َسيَقُولُوَن ّلِِله

ِ قُْل فَأَنهى تُْسَحُروَن ( سَ 99يُِجيُر َوال يُجاُر َعلَْيِه إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن ) يَقُولُوَن ّلِِله

 (80( بَْل أَتَْيناُهْم بِاْلَحقِّ َوإِنهُهْم لَكاِذبُوَن )98)
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 التهْفِسيُر 

 بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسالفهم في الكفر. - 81

قالوا على وجه االستبعاد واإلنكار: أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظاًما  - 82

 بعوثون أحياًء للحساب؟!بالية أإنا لم

وُوِعد أسالفنا من قبُل  -وهو البعث بعد الموت  -لقد وعدنا هذا الوعد  - 83

 بذلك، ولم نر ذلك الوعد تحقق، ما هذا إال أباطيل األقدمين وأكاذيبهم.

لهؤالء الكفار المنكرين للبعث: لمن هذه األرض،  -أيها الرسول-قل  - 84

 ومن عليها إن كان لكم علم؟

سيقولون: األرض ومن عليها هلل، فقل لهم: أال تتذكرون أن من له  - 85

 األرض ومن عليها قادر على إحيائكم بعد موتكم؟

قل لهم: من رب السماوات السبع؟ ومن رب العرش العظيم الَّذي ال  - 86

 يوجد مخلوق أعظم منه؟

فال سيقولون: السماوات السبع والعرش العظيم ملك هلل، فقل لهم: أ - 87

 تتقون هللا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟

قل لهم: من الَّذي بيده ملك كل شيء، ال يشذ عن ملكه شيء، وهو  - 88

يغيث من شاء من عباده، وال أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء، فيدفع عنه 

 العذاب، إن كان لكم علم؟

ل لهم: فكيف تذهب عقولكم، سيقولون: ملك كل شيء بيده سبحانه، فق - 89

 وتعبدون غيره مع إقراركم بذلك؟!

ليس األمر كما يّدعون، بل جئناهم بالحق الَّذي ال مرية فيه، وإنهم  - 91

ا كبيًرا.  لكاذبون فيما يّدعونه هلل من الشريك والولد، تعالى هللا عن قولهم علّوً

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 على ما يلي:دلت اآليات 
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ليس للمشركين ومنكري اآلخرة دليل عقلي مقبول، وكل ما لديهم من  -1

 بضاعة هو ترداد أقوال المتقدمين، وتقليد اآلباء واألسالف.

 اللَّيلُ  يُهلُِكنا إنَّما: يقولونَ  الجاهليَّةِ  أهلُ  كان وفي الصحيح عن أبي هريرة

ْنيَا َحيَاتُنَا إاِلَّ  ِهيَ  َما: }هللاُ  قال حييناويُ  ويُميتُنا يُهلُِكنا الَّذي هو والنَّهاُر، { الدُّ

هريُّ  قال[ 24: الجاثية]  النَّبيِّ  عن هُريرةَ  أبي عن: الُمسيَّبِ  بنِ  سعيدِ  عن الزُّ

 الدَّهرَ  يُسبُّ  آَدمَ  ابنُ  يُؤذيني: وعال جلَّ  هللاُ  يقولُ : قال وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى

 ( قبَْضتُهما ِشْئتُ  فإذا ونهاَره ليلَه بُ أُقلِّ  األمرُ  بيدي الدَّهرُ  وأنا

 تخريج:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  1751: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح

 الشيخين شرط على صحيح إسناده

ُ  قالَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة  يا: يقولُ  آَدمَ  ابنُ  يُْؤِذينِي: وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ْهرِ  َخْيبَةَ  ْهُر، أنا فإنِّي الدَّْهرِ  َخْيبَةَ  يا: أَحُدُكمْ  يَقُولَنَّ  فال الدَّ  لَْيلَهُ  أُقَلِّبُ  الدَّ

 .قَبَْضتُهُما ِشْئتُ  فإذا ونَهاَرهُ،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] دثالمح حكم خالصة|  0046: الرقم أو الصفحة

 يا: يقولُ  آَدَم؛ ابنُ  يُؤِذيني: "قالَ  وجلَّ  عزَّ  هللاَ  أنَّ  :الحديثِ  هذا في جاء وقد

 َخْيبَةَ  يَا: "والمصائبِ  النَّواِزلِ  عندَ  يقولُ  آَدمَ  ابنَ  أنَّ : والمعنى!" الدَّهرِ  َخْيبَةَ 

رِّ  على القدرةُ  له وليس هلل، َمخلوقٌ  والدَّهرُ  ،"الدَّهرِ   ذلك بل النَّفعِ، أو الضَّ

 َسبَّ  قد بذلك آَدمَ  ابنُ  فيكونُ  واألقداَر، المقاديرَ  ييُجرِ  الذي الخالِقِ  ِمنَ  كلُّه

 فال! "وتعالَى ُسبحانه هللاُ  وهو الكائناتِ  وخالِقَ  والَحَواِدثِ  النَّواِزلِ  فاِعلَ 

 ِشئتُ  فإذا ونَهاَره، ليلَه أُقَلِّبُ  الدَّهُر؛ أنا فإنِّي الدَّهِر؛ َخيبةَ  يا: أحُدكم يَقولَنَّ 

 يُقلِّب الذي وهو الدَّهُر، هو إنَّه: يقولُ  وجلَّ  عزَّ  هللاَ  إنَّ : أي ،"قَبَْضتُهما

 اللَّيلِ  َحركةَ  أَْوقَفَ  هللاُ  شاءَ  وإنْ  وتَعاقُبِهما، بَِجَريانِهما والنَّهارِ  الليلِ  تصاريفَ 

 . .واألكوانِ  والنَّهارِ 
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إنهم اعترفوا صراحة بأن هللا تعالى هو مالك األرض )العالم السفلي(  -2

ماء )العالم العلوي( ومدبر كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء، وهو ومالك الس

 المتصرف في كل شيء، والقادر على كل شيء.

ومن كان هذا شأنه، أال يكون هو المستحق وحده للعبادة، والقادر على 

اإلحياء والبعث واإلعادة؟! ويكون ما أتى به القرآن من األدلة المثبتة 

الحق الثابت الذي ال مرية وال شك فيه، وهو  للوحدانية والقدرة والبعث هو

 القول الصدق، ال ما تقوله الكفار من إثبات الشريك، ونفي البعث.

 دابةٍ  كلَّ  كلَّهم الخلقَ  يحشرُ  هللاَ  إنَّ  قال   وفي الصحيح عن أبي هريرة

 يَا الكافرُ  يقول ذلك فعند ترابًا كونوا والطيرِ  للبهائم يقول وإنسانٍ  وطائرٍ 

 سورة النبأ (41) تَُرابًا ُكْنتُ  نِيلَْيتَ 

 يَا اْلَكافِرُ  َويَقُولُ  يََداهُ  قَدََّمتْ  َما اْلَمْرءُ  يَنظُرُ  يَْومَ  قَِريبًا َعَذابًا أَنَذْرنَاُكمْ  إِنَّا )

 سورة النبأ (41) تَُرابًا ُكنتُ  لَْيتَنِي

 السلسلة:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  اِلصم بن يزيد:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  4/607: الرقم أو الصفحة حيحةالص

 صحيح

دلت هذه اآليات على جواز جدال الكفار، وإقامة الحجة عليهم، ونبّهت  -3

على أن من ابتدأ بالخلق واالختراع، واإليجاد واإلبداع هو المستحق 

 لأللوهية والعبادة.

ُروَن أَفاَل تَتَّقُوَن إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن إن تذييل اآليات بقوله تعالى: أَفاَل تََذكَّ  -4

فَأَنَّى تُْسَحُروَن يعد حملة شديدة على المشركين لإلقالع عما هم عليه من 

الشرك، فقوله تعالى: أَفاَل تََذكَُّروَن معناه الترغيب في التدبر، ليعلموا بطالن 

تهانة بهم وتأكيد لفرط ما هم عليه، وقوله: إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن معناه االس

جهلهم، وقوله: أَفاَل تَتَّقُوَن معناه التنبيه على أن اتقاء عذاب هللا ال يحصل إال 

بترك عبادة األوثان واالعتراف بجواز اإلعادة، وقوله: فَأَنَّى تُْسَحُروَن 

إثبات تناقضهم، إذ كيف تتقبل عقولهم عبادة أحد مع هللا، مع اعترافهم 

 هو المالك الخالق المدبر.        الصريح بأن هللا
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 85( :اآليات 00نفي الولد والشريك ّلِل تعالى    ]سورة المؤمنون ) -54

 [             80الى 

ُ ِمْن َولٍَد َوما كاَن َمَعهُ ِمْن إِلٍه إِذاً لََذَهَب ُكلُّ إِلٍه بِما َخلََق َولََعال  َما اتهَخَذ َّللاه

ا يَِصفُوَن )بَْعُضُهْم َعلى بَْعٍض ُسبْ  ِ َعمه ( عالِِم اْلَغْيِب َوالشههاَدِة 85حاَن َّللاه

ا يُْشِرُكوَن )  (80فَتَعالى َعمه

 التهْفِسيُر 

ما اتخذ هللا من ولد كما يزعم الكفار، وما كان معه من معبود بحق،  - 91

ولو فرض أنَّه معه معبود بحق لذهب كل معبود بنصيبه من الخلق الَّذي 

َغالََب بعضهم بعًضا، فيفسد نظام الكون، والواقع أن شيئًا من ذلك لم خلقه، َولَ 

يحدث، فدل على أن المعبود بحق واحد وهو هللا وحده، تنزه وتقدس عما 

 يصفه به المشركون مما ال يليق به من الولد والشريك.

عالم كل ما غاب عن خلقه، وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس، ال  - 92

 يء من ذلك، فتعالى سبحانه أن يكون له شريك.يخفى عليه ش

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

هذا دليل عقلي ال يقبل اإلنكار والطعن من أحد، فاهلل لم يتخذ ولدا كما زعم 

بعض الكفار، وال كان معه إله فيما خلق، فلو كانت معه آلهة النفرد كل إله 

غالب بعضهم بعضا، وطلب القوي بخلقه، كما هو مقتضى العادة، ول

 الضعيف كالعادة بين الملوك، وحينئذ ال يستحق الضعيف المغلوب األلوهية.

وهذا كما يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد أيضا ألن الولد ينازع 

 عادة األب في الملك منازعة الشريك.

وله فتنزه هللا عن أوصاف المشركين من الولد والشريك، وتقدس عما يق

 هؤالء الظالمون والجاحدون.

ُ  روي الترمذي  عن أبي بن كعب ِ صلَّى هللاَّ أنَّ المشِركيَن قالوا لرسوِل هللاَّ

َمُد  ُ الصَّ ُ أََحٌد هللاَّ ُ تعالى : قُْل هَُو هللاَّ علَيِه وسلََّم : انِسب لَنا ربََّك ، فأَنزَل هللاَّ

َمُد : الَِّذي لَْم يَلِْد َولَْم يُولَ  ْد ، ألنَّهُ ليَس شيٌء يولَُد إالَّ سيَموُت ، وال شيٌء والصَّ
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َ ال يموُت وال يوَرُث : َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحٌد قاَل  يموُت إالَّ سيوَرُث ، وإنَّ هللاَّ

 : لم يَُكن لَهُ شبيهٌ وال عدٌل وليَس كمثلِِه شيءٌ 

 يح الترمذيالراوي : أبي بن كعب | المحدث : اِللباني | المصدر : صح

| خالصة حكم المحدث : حسن دون قوله:  0064الصفحة أو الرقم: 

 "والصمد الذي ..."

ِهه عن ُكلِّ شبيٍه وَمثيٍل. وفي الَحديِث:  بَياُن ِصفاِت هللاِ عزَّ وجلَّ وتنَزُّ

ُ   روي البخاري عن أبي هريرة  قاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: أَُراهُ قاَل هللاَّ

بُنِي وما يَْنبَِغي له،  تََعالَى: يَْشتُِمنِي ابُن آَدَم، وما يَْنبَِغي له أْن يَْشتَِمنِي، ويَُكذِّ

ا تَْكِذيبُهُ فَقَْولُهُ: ليَس يُِعيُدنِي كما بََدأَنِي. ا َشْتُمهُ فَقَْولُهُ: إنَّ لي ولًَدا، وأَمَّ  أمَّ

 : صحيح البخاري الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0580الصفحة أو الرقم: 

وهو أنه لو فرض  وقد ذكر علماء الكالم هذا الدليل وسموه دليل التمانع:

صانعان خالقان فصاعدا، فأراد واحد تحريك جسم، واآلخر أراد سكونه، 

واإلله الواجب الوجود  فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما، كانا عاجزين،

ال يكون عاجزا، ويمتنع اجتماع مراديهما وتحقيق رغبتهما في آن واحد 

 للتضاد، وما جاء هذا المحال إال من فرض التعدد، فيكون محاال.

فأما إن حصل مراد أحدهما دون اآلخر، كان الغالب هو الواجب الوجود 

ال يليق بصفة الواجب  المستحق األلوهية، واآلخر المغلوب يكون ممكنا ألنه

 الوجود أن يكون مقهورا.  

( 00إرشادات إلى النبي صلّى َّللا عليه وسلم ]سورة المؤمنون ) -51

 [      89الى  80:اآليات 

ا تُِريَنِّي ما يُوَعُدوَن ) ( َربِّ فاَل تَْجَعْلنِي فِي اْلقَْوِم الظهالِِميَن 80قُْل َربِّ إِمه

( اْدفَْع بِالهتِي ِهَي أَْحَسُن 81نُِريََك ما نَِعُدُهْم لَقاِدُروَن )( َوإِنها َعلى أَْن 84)

يِّئَةَ نَْحُن أَْعلَُم بِما يَِصفُوَن ) ( َوقُْل َربِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن َهَمزاِت 86السه

ياِطيِن )  (89( َوأَُعوُذ بَِك َربِّ أَْن يَْحُضُروِن )87الشه
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 التهْفِسيُر 

: رب إما تريني في هؤالء المشركين ما وعدتهم -سوليا أيها الر-قل  - 93

 من العذاب.

رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فال تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابهم  - 94

 من العذاب.

وإنا على أن نجعلك تشاهد وترى ما نعدهم به من العذاب لقادرون، ال  - 95

 نعجز عن ذلك وال عن غيره.

يسيء إليك بالخصلة التي هي أحسن؛ بأن  من -أيها الرسول-ادفع  - 96

تصفح عنه، وتصبر على أذاه، نحن أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب، 

 وبما يصفونك به مما ال يليق بك كالسحر والجنون.

 وقل: رب اعتصم بك من نََزَغات الشياطين ووساوسهم. - 97

 وأعوذ بك رب أن يحضروني في شيء من أموري. - 98

  سنة نبوية صحيحة المتن والسند قرآن تفسره 

 هذه باقة من األدعية أمر هللا بها نبيه ليدعو بها، ولتعليمنا إياها، وهي:

، ومعناه: يا رّب، إن أريتني دعاء النجاة من العذاب الذي يقع بالكفار -أوال

ما يوعدون من العذاب، فال تجعلني معهم في نزول العذاب بهم، بل 

هللا عليه وسلم يعلم أن هللا تعالى ال يجعله في  وكان صلّى أخرجني منهم.

القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب، ومع هذا أمره بهذا الدعاء، ليعظم أجره، 

 وليكون في كل األوقات ذاكرا ربّه تعالى.

وهللا قادر على إنزال العذاب بهم، وأراه هللا تعالى ذلك فيهم بالجوع والسيف 

 اه هللا ومن آمن به من ذلك.في يوم بدر وفتح مكة، ونج

 يََدْيها في أْوتَادٍ  أربَعةَ  المرأتِهِ  أْوتَدَ  فِْرَعْونَ  إِنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

قُوا إذا فَكانَ  ، ِرْجلَْيها و  لي ابنِ  َربِّ : )  فقالتْ  ، المالئكةُ  ظَلَّلَْتها َعْنها تَفَرَّ
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نِي و الجنةِ  في بَْيتًا عنَدكَ  نِي و َعَملِه و نَ فِْرَعوْ  من نَجِّ  الظَّالِِمينَ  القومِ  ِمنَ  نَجِّ

 الجنةِ  في بَيتِها عن لها فََكَشفَ ( 

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 على صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0109: الرقم أو الصفحة

 مسلم شرط

لمعنى: يا رّب إني ألتجئ إليك من وا دعاء االعتصام من الشيطان، -وثانيا

 نزعات الشياطين الشاغلة عن ذكر هللا تعالى، وفي حاالت الغضب.

وبين الدعاءين تعليم ألسلوب الدعوة إلى هللا تعالى، وهو مقابلة السيئة 

بالحسنة، أي بالصفح ومكارم األخالق، لتنقلب العداوة صداقة، والبغض 

 محبة، قال الشاعر:

 تستعبد قلوبهم ... فطالما استعبد اإلنسان إحسانهأحسن إلى الناس 

ةِ  هللاِ  بكلماتِ  أعوذُ  وفي  الصحيح عن جد عمرو بن شعيب  ِمن ، التامَّ

 يَْحُضُرونِ  وأن ، الشياِطينِ  هََمزاتِ  وِمن ، عباِده وَشرِّ  َغَضبِهِ 

 الكلم:  المصدر|  اِللباني:  المحدث[ | شعيب بن عمرو جد: ] الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  48: الرقم أو حةالصف الطيب

 (6686) وأحمد ،(0980) داود أبو أخرجه:  التخريج

 أعوذُ :  فْليَقُلْ  النومِ  في أحُدكم فِزع إذا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو

 همزاتِ  من و ، عباِده شرِّ  و ، عقابِه و غضبِه من التامةِ  هللاِ  بكلماتِ 

ه لن فإنها ، نِ يحُضرو أن و ، الشياطينِ   تَُضرَّ

 الجامع صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  705: الرقم أو الصفحة

تمني اإلنسان عند الموت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا ]سورة -56

 [     500الى  88( :اآليات 00المؤمنون )
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( لََعلِّي أَْعَمُل صالِحاً فِيما 88َحتهى إِذا جاَء أََحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجعُوِن )

 (500تََرْكُت َكاله إِنهها َكلَِمةٌ هَُو قائِلُها َوِمْن َورائِِهْم بَْرَزٌخ إِلى يَْوِم يُْبَعثُوَن )

 التهْفِسيُر 

حتَّى إذا جاء أحَد هؤالء المشركين الموُت، وعاين ما ينزل به قال  - 99

في جنب هللا: رب ارجعني إلى الحياة ندًما على ما فات من عمره، وما فّرط 

 الدنيا.

لعلّي أعمل عماًل صالًحا إذا رجعت إليها، كال، ليس األمر كما  - 111

طلبت، إنها مجرد كلمة هو قائلها، فلو ُردَّ إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد 

به، وسيبقى هؤالء المتوفّون في حاجز بين الدنيا واآلخرة إلى يوم البعث 

ور، فال يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم، ويصلحوا ما والنش

 أفسدوه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآليتان على ما يلي:

يتمنى اإلنسان الكافر والمؤمن المقصر الرجعة إلى دار الدنيا ليتدارك ما  -1

ب الرجعة إال بعد أن فاته فيها إما من اإليمان أو العمل الصالح، وال يطل

 يستيقن العذاب.

ُ  صلَّى النَّبيُّ  بزقَ  وفي صحيح ابن ماجه عن بسر بن جحاش القرشي  هللاَّ

بَّابةَ  أصبَعهُ  وضعَ  ثمَّ  كفِّه، في وسلَّمَ  علْيهِ  ُ  يقولُ : " وقال السَّ : وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 وأشارَ  هِذهِ  نفُسكَ  بلغت فإذا هِذِه، مثلِ  من خلقتُكَ  وقد آدمَ  ابنَ  تُعِجُزني أنَّى

دقةِ  أوانُ  وأنَّى أتصدَُّق،: قلتَ  حلقِهِ  إلى  الصَّ

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  القرشي جحاش بن بسر:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو ماجه الصفحة ابن

 .الموتِ  قبلَ  هللاِ  َسبيلِ  في اقِ واإلنف التَّصدُّقِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي --5

الحِة؛ باألعمالِ  الُمبادرةُ : وفيه --2  .أجلُها متى نفسٌ  تعلَمُ  ال ألنَّه الصَّ
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قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم   روي الترمذي  عن جابر بن عبد َّللا

ِ استُْشِهَد أبي قُتَِل ي وَم أُُحٍد يا جابُر ما لي أراَك منكِسًرا ؟ قلُت : يا رسوَل هللاَّ

ُ بِِه أباَك ؟ ( قلُت : بلَى  ُرَك بما لقَي هللاَّ ، وتَرَك عيااًل وَدينًا ، قاَل : ) أفاَل أبشِّ

ُ أحًدا قطُّ إالَّ من وراِء حجابِه وأحيى أباَك فََكلََّمهُ  ِ قاَل : ما كلََّم هللاَّ يا رسوَل هللاَّ

: يا ربِّ تُحييني فأقتَل فيَك ثانيةً  ِكفاًحا فقاَل : يا َعبدي تَمنَّ عليَّ أُْعِطَك قالَ 

بُّ تبارك وتعالَى : إنَّهُ قد سبَق منِّي أنَّهم إليها اَل يُرَجعوَن قاَل :  قاَل الرَّ

ِ أَْمَواتًا( اآليةَ   وأُْنِزلَت هِذِه اآليةُ : )َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاَّ

 حدث : اِللباني | المصدر : صحيح الترمذيالراوي : جابر بن عبدَّللا | الم

 | خالصة حكم المحدث : حسن 0050الصفحة أو الرقم: 

( 580( واللفظ له، وابن ماجه )0050التخريج : أخرجه الترمذي )

 ( مختصراً 54995باختالف يسير، وأحمد )

مع قولِه تعالى: }بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهِم{؛ ألنَّ  ا أباك"،واستُشِكَل قولُه: "أحي

؟ والجواُب؛ قيل: َجَعل هللاُ تعالى تِلَك  التَّقديَر هم أحياٌء، فكيف يُْحيي الحيَّ

وِح؛ فَصحَّ اإلحياُء،  وَح في َجوِف طيٍر ُخْضٍر، فأحيا ذلك الطَّيَر بتِْلك الرُّ الرُّ

ِة. أو أراَد باإلحياِء زيادةَ  ِة روِحه، فشاهََد الحقَّ بتِلك القوَّ  قوَّ

وفي هذه البُْشرى ِمن النَّبيِّ صلَّى هللاُ علَيه وسلَّم لجابٍر ما يُثبُِّت قَلبَه، ويُزيُل 

انِكساَره بعَد موِت أبيه، وما تَرك ِمن ُديوٍن وبَناٍت في َرقبِة جابٍر؛ ألنَّ هللاَ 

يَّتَه، وقد وَرَد الَّذي أحيا أباه وكلَّمه ِكفاًحا هو  الَّذي سيَْقضي ُديونَه ويتَولَّى ُذرِّ

 في حديث آَخَر كيَف قََضى هللاُ َديَن والِد جابٍر بكرامٍة منه ُسبحانَه.

 : إثباُت صفِة الكالِم هللِ تعالى.وفي الحديثِ  --5

هداِء ِعنَد هللاِ، وَمنقَبةٌ َجليلةٌ لعبِد هللاِ بنِ  --2  حراٍم. وفيه: بياُن َكرامِة الشُّ

 ال رجعة بعد البعث أو دنو الموت إال إلى اآلخرة. -3

يستمر الكافرون والعصاة في عذاب القبور أو البرزخ إلى يوم القيامة،  -3

قالت عائشة رضي هللا عنها: ويل ألهل المعاصي من أهل القبور، تدخل 

عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم، حية عند رأسه، وحية عند رجليه، 
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صانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال هللا يقر

 تعالى: َوِمْن َورائِِهْم بَْرَزٌخ إِلى يَْوِم يُْبَعثُوَن.

 إلَهَ  ال أنْ  يَْشهَدُ : القَْبرِ  في ُسئِلَ  إذا الُمْسلِمُ  وفي الصحيح عن البراء بن عازب

ُ  إالَّ  ًدا وأنَّ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ ُ  يُثَبِّتُ : }قَْولُهُ  لكَ فَذ هللاَّ  بالقَْولِ  آَمنُوا الَِّذينَ  هللاَّ

ْنيا الَحياةِ  في الثَّابِتِ   {اآلِخَرةِ  وفي الدُّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4688: الرقم أو الصفحة البخاري

 بنحوه( 0975) ومسلم ،(4688) البخاري أخرجه:  التخريج

نيا في المؤمنين نجاةِ  سببُ  وأنَّها التَّوحيد، شهادةِ  فَضلُ : الحديث وفي --5  الدُّ

 .واآلخرة

 .القُبور في للمؤمنين هللاِ  ابتالءِ  بيانُ : وفيه --2

 .القبرِ  سؤالِ  إثباتُ : وفيه --3

 عنهُ  وتََولَّى قبِره في ُوِضعَ  إذا العبدَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

:  له فيَقوالنِ  فيُقِعدانِه ، َملَكانِ  أتاُه - نِعالِِهمْ  قَْرعَ  يَسمعُ  أنَّه حتى - ؛ أصحابُه

ا - لُِمحمدٍ  - ؟ الرجلِ  هذا في تَقولُ  كنتَ  ما  عبدُ  أنَّه أشهدُ :  فيقولُ  الُمؤمنُ  فأمَّ

 من َمقعًدا به هللاُ  أْبَدلَكَ  قدْ  النارِ  من َمقعِدكَ  إلى اْنظُرْ :  فيُقالُ  ، وَرسولِهِ  هللاِ 

 عليه ويَمألُ  ، ِذراًعا َسبعونَ  قبِرهِ  في لهُ  ويُفسحُ  جِميًعا فيَراهُما ، الجنةِ 

ا.  يُبَعثُونَ  يومِ  إلى ُخْضًرا  في تقولُ  ُكنتَ  ما له فيُقالُ  المنافقُ  أو الكافِرُ  وأمَّ

 ال:  له فيُقال ، الناسُ  يقولُ  ما أقولُ  كنتُ  ، أْدِري ال:  فيقولُ  ؟ الرجلِ  هذا

 فيَِصيحُ  ، أُُذنَيهِ  بين َضربةً  َحديدٍ  من بِمطراقٍ  ضربُ يُ  ثُم ، تَلَْيتَ  وال َدَرْيتَ 

 تَْختَلِفَ  حتى قَبُره عليه ويُضيَّقُ  ، الثَّقلَينِ  غيرُ  يلِيهِ  َمن يَسَمُعها َصيحةً 

 أْضالُعه

 الجامع صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 | صحيح : المحدث حكم خالصة|  5671: الرقم أو الصفحة
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 وَذهَبَ  وتُُولِّيَ  قَْبِرِه، في ُوِضعَ  إَذا الَعْبدُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 ما: له فَيَقُواَلنِ  فأْقَعَداهُ، َملََكاِن، أتَاهُ  نَِعالِِهْم، قَْرعَ  لَيَْسَمعُ  إنَّه حتَّى أْصَحابُهُ 

ُجلِ  هذا في تَقُولُ  ُكْنتَ  دٍ  الرَّ  عبدُ  أنَّه أْشهَدُ : فيَقولُ  َم؟وسلَّ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

 ِ ُ  أْبَدلَكَ  النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعِدكَ  إلى اْنظُرْ : فيُقَالُ  وَرسولُهُ، هللاَّ  الَجنَِّة، ِمنَ  َمْقَعًدا به هللاَّ

ا َجِميًعا، فَيََراهُما: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قَالَ   - الُمنَافِقُ  أوِ  - الَكافِرُ  وأَمَّ

 ثُمَّ  تَلَْيَت، واَل  َدَرْيتَ  ال: فيُقَالُ  النَّاُس، يقولُ  ما أقُولُ  ُكْنتُ  أْدِري، ال: فيَقولُ 

 يَلِيهِ  َمن يَْسَمُعهَا َصْيَحةً  فَيَِصيحُ  أُُذنَْيِه، بْينَ  َضْربَةً  َحِديدٍ  ِمن بِمْطَرقَةٍ  يُْضَربُ 

 .الثَّقَلَْينِ  إالَّ 

 البخاري صحيح:  صدرالم|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5009: الرقم أو الصفحة

 .بنحوه( 0970) ومسلم ،(5009) البخاري أخرجه:  التخريج

 .القبرِ  في يتِ للمَ  الملَكينِ  سؤالِ  إثباتُ  :الحديثِ  وفي --5

 .القبرِ  عذابِ  إثباتُ : وفيه --2

( :اآليات 00موازين النجاة في حساب اآلخرة  ]سورة المؤمنون ) -00

 [    555الى  505

وِر فاَل أَْنساَب بَْينَُهْم يَْوَمئٍِذ َوال يَتَساَءلُوَن ) ( فََمْن 505فَإِذا نُفَِخ فِي الصُّ

( َوَمْن َخفهْت َمواِزينُهُ فَأُولئَِك 500اْلُمْفلُِحوَن ) ثَقُلَْت َمواِزينُهُ فَأُولئَِك ُهمُ 

( تَْلفَُح ُوُجوَهُهُم النهاُر َوُهْم 500الهِذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فِي َجَهنهَم خالُِدوَن )

بُوَن )504فِيها كالُِحوَن )  (501( أَلَْم تَُكْن آياتِي تُْتلى َعلَْيُكْم فَُكْنتُْم بِها تَُكذِّ

( َربهنا أَْخِرْجنا ِمْنها 506قالُوا َربهنا َغلَبَْت َعلَْينا ِشْقَوتُنا َوُكنها قَْوماً ضالِّيَن )

( إِنههُ 509( قاَل اْخَسُؤا فِيها َوال تَُكلُِّموِن )507فَإِْن ُعْدنا فَإِنها ظالُِموَن )

لَنا َواْرَحْمنا َوأَْنَت َخْيُر كاَن فَِريٌق ِمْن ِعباِدي يَقُولُوَن َربهنا آَمنها فَاْغفِْر 

اِحِميَن ) ( فَاتهَخْذتُُموُهْم ِسْخِريًّا َحتهى أَْنَسْوُكْم ِذْكِري َوُكْنتُْم ِمْنُهْم 508الره

 (555( إِنِّي َجَزْيتُُهُم اْليَْوَم بِما َصبَُروا أَنهُهْم ُهُم اْلفائُِزوَن )550تَْضَحُكوَن )

 التهْفِسيُر 
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الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية المؤذنة  فإذا نفخ - 111

بالقيامة، فال أنساب بينهم يتفاخرون بها النشغالهم بأهوال اآلخرة، وال يسأل 

 بعضهم بعًضا النشغالهم بما يهمهم.

فمن ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فأولئك هم  - 112

 نّبون من مرهوبهم.المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم، وما يج

ومن خفّت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته فأولئك هم الذين  - 113

ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضّرها، وترك ما ينفعها من اإليمان والعمل 

 الصالح، فهم في نار جهنم ماكثون، ال يخرجون منها.

ى تحرق وجوههم النار، وهم فيها قد تقلّصت شفاههم العليا والسفل - 114

 عن أسنانهم من شدة العبوس.

ويقال لهم تقريًعا لهم: ألم تكن آيات القرآن تقرأ عليكم في الدنيا،  - 115

 فكنتم بها تكذبون؟!

قالوا: ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا، وكنا قوًما  - 116

 ضالين عن الحق.

الكفر ربنا أخرجنا من النار، فإن رجعنا إلى ما كنا عليه من  - 117

 والضالل فإنا ظالمون ألنفسنا، قد انقطع عذرنا.

 قال هللا: اسكنوا أذالء مهانين في النار، وال تكلموني. - 118

إنه كان فريق من عبادي الذين آمنوا بي يقولون: ربنا آمنا بك فاغفر  - 119

 لنا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك، وأنت خير الراحمين.

الداعين ربهم محاّلً لالستهزاء تسخرون فاتخذتم هؤالء المؤمنين  - 111

منهم، وتستهزئون بهم حتَّى أنساكم االنشغاُل بالسخرية منهم ذكَر هللا، وكنتم 

 تضحكون منهم سخرية واستهزاء.

إني جزيت هؤالء المؤمنين الفوز بالجنّة يوم القيامة؛ لصبرهم على  - 111

 طاعة هللا وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من األذى.
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ما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا، ذكَّرهم بما عّمروا فيها ول

 مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذلك.

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 أرشدت اآليات إلى ما يأتي:

إذا حدثت النفخة الثانية ليوم القيامة شغل كل امرئ بنفسه، ولم يلتفت  -1

ربائه، ولو كانوا من الوالدين واألوالد والزوجات، وال تنفع إلى أحد من أق

 أحدا روابط الدم والنسب التي كانت تربط األسر فيما بينهم في الدنيا.

أم المؤمنين يُبعُث النَّاُس يوَم القيامِة ،    وفي صحيح النسائي عن عائشة

لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنهُْم  حفاةً عراةً غراًل . فقالت عائشةُ : فَكيَف بالعْوراِت ؟ قاَل :

 يَْوَمئٍِذ َشأٌْن يُْغنِيهِ 

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : اِللباني | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0090النسائي الصفحة أو الرقم: 

(، والنسائي 0918(، ومسلم )6107التخريج : أخرجه البخاري )

 (04199( واللفظ له، وأحمد )0090)

 : إثباُت البَعِث بعَد الموِت والَحشِر للَخْلِق يوَم القِيامِة.وفي الحديثِ  --5

يه يوَم القِيامِة. وفيه: َحثُّ  --2  اإلنساِن على الَعمِل بما يُنجِّ

 وفيه: بياُن شدَِّة هوِل يَوِم القيامِة بما يُذِهُل النَّاَس. --3

إن ميزان النجاة من النار والفوز بالجنة هو رجحان الحسنات على  -2

السيئات، ولو بواحدة. وإن سبب اقتحام النار هو العكس أي رجحان 

 ات.             السيئات على الحسن

يقول هللاُ: أَْعَدْدُت لعبادَي الصالحين ما ال  روي الترمذي عن أبي هريرة

عيٌن رأَْت، وال أُُذٌن َسِمَعْت، وال َخطََر على قلِب بشٍر. فاقُرأُوا إن ِشْئتُم فال 

تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وفي الجنِة 

كُب في ظلِّها مائةَ عاٍم، ال يَْقطَُعها. واقَرأُوا إن ِشْئتُم وظل شجرةٌ يَِسيُر الرا
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ممدود وموضُع سوٍط في الجنِة خيٌر ِمن الدنيا وما فيها. واقَرأُوا إن ِشْئتُم 

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع 

 الغرور.

 مصدر : سنن الترمذيالراوي : أبو هريرة | المحدث : الترمذي | ال

 | خالصة حكم المحدث : حسن صحيح 0080الصفحة أو الرقم: 

، 0904(، ومسلم )0010، 0015، 0044التخريج : أخرج البخاري )

(، والنسائي في ))السنن 0080( بعضه، وأخرجه الترمذي )0906

، 8648(، وأحمد )4001، 4009(، وابن ماجه )55091الكبرى(( )

 ( مطوالً 8615، 8610

 : بَياُن َسعِة الجنَِّة غيِر المحدودِة، وبياُن َعظمِة نَعيِمها وما فيها.وفي الحديثِ 

ألهل النار أثناء العذاب صفات أربع: هي خسارة أنفسهم أي غبنها بأن  -3

صارت منازلهم للمؤمنين، وخلودهم في نار جهنم، وإضرام النار في 

أجسادهم حتى تأكل لحومهم وجلودهم، وظهور أمارات العذاب على األوجه 

 بالكلوح: وهو تقلص الشفاه عن األسنان، كالرءوس المشوية.

 لو النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  أُِريَ  إالَّ  الَجنَّةَ  أَحدٌ  يَْدُخلُ  ال ن أبي هريرةوفي الصحيح ع

 أْحَسَن، لو الَجنَّةِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  أُِريَ  إالَّ  أَحدٌ  النَّارَ  يَْدُخلُ  وال ُشْكًرا، لِيَْزدادَ  أساَء،

 .َحْسَرةً  عليه لِيَكونَ 

 البخاري صحيح:  رالمصد|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6168: الرقم أو الصفحة

 تمام ِمن فإنَّ  إليه، اإلحسان في بُولِغ إذا عليه المنَعم أنَّ : الحديث في --5

وء قْدر يَشُعر نأ اإلحسان  به اشتدَّ  إذا الكافرَ  وأنَّ  منه، خلَص الذي السُّ

 فاته ما على وندامةً  َحسرةً  ليَتضاَعف فاتَه؛ الذي الفوز مقامَ  أُري العذاُب،

 .الخير من

ة عالمات من وهو الغيب، عن وسلَّم عليه هللا صلَّى إخباُره: وفيه --2  .النُّبوَّ
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العذاب باألسباب التي أدت بهم إلى  اعترف أهل النار حين اقتحام -4

العقاب: وهي غلبة أهوائهم وشهواتهم على نفوسهم، حتى ساءت أحوالهم، 

وصاروا إلى سوء العاقبة، وضاللهم عن الحق والهداية، وظلمهم أنفسهم، 

وتكذيبهم بآيات ربهم، واستهزاؤهم من المؤمنين، ونسيانهم ذكر هللا 

 والخوف من عقابه.        

د طلب الكفار الرجعة إلى الدنيا وهم في النار، كما طلبوها عند الموت لق -5

لتدارك ما فاتهم من األعمال الصالحة واإليمان الصحيح، ولكن ال رجعة 

 ألحد إلى دار الدنيا بعد البعث والحساب.

 فال ، مالًكا يَدعون النارِ  أهلَ  إنَّ :  قال َعمرو بنِ  َّللاِ  عبدِ  وفي الصحيح عن

)  فيقولون ربَّهم يَدعون ثم( َماِكثُونَ  إِنَُّكمْ )  يقولُ  ثم ، عاًما أربعينَ  يجيبُهم

)  يقول ثم الدنيا مثلُ  يجيبُهم فال(  ظَالُِمونَ  فَإِنَّا ُعْدنَا فَإِنْ  ِمْنهَا أَْخِرْجنَا َربَّنَا

 تشبه ، والشهيقُ  الزفيرُ  إال هو فما القومِ  ييأس ثم(  تَُكلُِّمونَ  َواَل  فِيهَا اْخَسُؤا

 . زفيرٌ  وآخُرها ، شهيقٌ  أولُها الحميرِ  أصواتَ  أصواتُهم

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0685: الرقم أو الترغيب الصفحة

ةِ  تَصويرٌ : الحديثِ  وفي  منه      وتَحذيرٌ  َجهنَّمَ  َعذابِ  لِشدَّ

اقتضى العدل مجازاة المؤمنين الذين صبروا على األذى والسخرية  -6

 جزاء عادال وهو الفوز بالجنة يوم القيامة، والنجاة من النار.

بقوله تعالى: َربَّنا آَمنَّا فَاْغفِْر لَنا َواْرَحْمنا على المؤمن إكثار الدعاء  -7

اِحِميَن.        َوأَْنَت َخْيُر الرَّ

ُ  قالَ     وفي الصحيح عن أبي هريرة  عبادي على أنَعمتُ  ما:  وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

 وبالَكوَكبِ  الكوَكبُ  يقولونَ  ، كافِرينَ  بِها منهم فريقٌ  أصبَحَ  إالَّ  نِعمةٍ  من

 النسائي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  هريرة بوأ:  الراوي

  |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5100: الرقم أو الصفحة
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ِ  َرسولُ  لَنَا َصلَّى وفي الصحيح عن زيد بن خالد الجهني  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ْبحِ  َصاَلةَ  وسلَّمَ  ا اللَّْيلَِة، نَ مِ  َكانَتْ  َسَماءٍ  إْثرِ  علَى بالُحَدْيبِيَةِ  الصُّ  اْنَصَرفَ  فَلَمَّ

ُ : قالوا َربُُّكْم؟ قالَ  َماَذا تَْدُرونَ  هلْ : فَقالَ  النَّاِس، علَى أْقبَلَ   أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ

ا وَكافٌِر، بي ُمْؤِمنٌ  ِعبَاِدي ِمن أْصبَحَ : قالَ  ِ  بفَْضلِ  ُمِطْرنَا: قالَ  َمن فأمَّ  هللاَّ

ا بالَكْوَكِب، وَكافِرٌ  بي ُمْؤِمنٌ  فَذلكَ  وَرْحَمتِِه،  وَكَذا، َكَذا بنَْوءِ : قالَ  َمن وأَمَّ

 .بالَكْوَكبِ  وُمْؤِمنٌ  بي َكافِرٌ  فَذلكَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الجهني خالد بن زيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  946: الرقم أو الصفحة البخاري

 فر السخرية من أهل اإليمان كطبيعة اهل ال --7

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  بْينَما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 َجُزورٌ  نُِحَرتْ  َوقَدْ  ُجلُوٌس، له َوأَْصَحابٌ  َجْهلٍ  َوأَبُو البَْيِت، دَ ِعنْ  يَُصلِّي

 فَيََضُعهُ  فَيَأُْخُذهُ  فاَُلٍن، بَنِي َجُزورِ  َساَل  إلى يَقُومُ  أَيُُّكمْ : َجْهلٍ  أَبُو فَقالَ  باألْمِس،

دٍ  َكتِفَيْ  في ا فأَخَذهُ، القَْومِ  أَْشقَى فَاْنبََعثَ  َسَجَد؟ إَذا ُمَحمَّ  َصلَّى النبيُّ  َسَجدَ  فَلَمَّ

 ُ  يَِميلُ  بَْعُضهُمْ  َوَجَعلَ  فَاْستَْضَحُكوا،: قالَ  َكتِفَْيِه، بْينَ  َوَضَعهُ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 هللاِ  َرسولِ  ظَْهرِ  عن طََرْحتُهُ  َمنََعةٌ  لي َكانَتْ  لو أَْنظُُر، قَائِمٌ  َوأَنَا بَْعضٍ  علَى

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى َوالنبيُّ  ،َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  حتَّى َرْأَسهُ  يَْرفَعُ  ما َساِجدٌ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

 أَْقبَلَتْ  ثُمَّ  عْنه، فَطََرَحْتهُ  ُجَوْيِريَةٌ، َوهي فََجاَءتْ  فَاِطَمةَ، فأْخبَرَ  إْنَسانٌ  اْنطَلَقَ 

ا تَْشتُِمهُْم، عليهم ُ  َصلَّى النبيُّ  قََضى فَلَمَّ  َصْوتَهُ، َرفَعَ  اَلتَهُ،صَ  َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

،: قالَ  ثُمَّ  ثاََلثًا، َسأَلَ  َسأَلَ  وإَذا ثاََلثًا، َدَعا َدَعا إَذا َوكانَ  عليهم، َدَعا ثُمَّ   اللَّهُمَّ

اٍت، ثاََلثَ  بقَُرْيشٍ  َعلَْيكَ  ا َمرَّ ْحُك، عْنهمُ  َذهَبَ  َصْوتَهُ  َسِمُعوا فَلَمَّ  َوَخافُوا الضِّ

،: قالَ  ثُمَّ  َدْعَوتَهُ،  َوشيبَةَ  َربِيَعةَ، بنِ  َوُعْتبَةَ  ِهَشاٍم، بنِ  َجْهلِ  بأَبِي َعلَْيكَ  اللَّهُمَّ

 َوَذَكرَ  ُمَعْيٍط، أَبِي بنِ  َوُعْقبَةَ  َخلٍَف، بنِ  َوأَُميَّةَ  ُعْقبَةَ، بنِ  َواْلَولِيدِ  َربِيَعةَ، بنِ 

ابِعَ  ًدا بََعثَ  فََوالَِّذي أَْحفَْظهُ، َولَمْ  السَّ ُ  َصلَّى ُمَحمَّ ، َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ  لقَدْ  بالَحقِّ

 .- بَْدرٍ  قَلِيبِ  - القَلِيِب، إلى ُسِحبُوا ثُمَّ  بَْدٍر، يَومَ  َصْرَعى َسمَّى الَِّذينَ  َرأَْيتُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [ | صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5784: الرقم أو الصفحة
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ِ  َرسولُ  بْينَما الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود وفي  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 أاَل : منهمْ  قَائِلٌ  قَالَ  إذْ  َمَجالِِسِهْم، في قَُرْيشٍ  وَجْمعُ  الَكْعبَةِ  ِعْندَ  يَُصلِّي قَائِمٌ 

 فَْرثِهَا إلى ِمدُ فَيَعْ  فاَُلٍن، آلِ  َجُزورِ  إلى يَقُومُ  أيُُّكمْ  الُمَرائِي هذا إلى تَْنظُُرونَ 

 فَاْنبََعثَ  َكتِفَْيِه، بْينَ  وَضَعهُ  َسَجدَ  إَذا حتَّى يُْمِهلُهُ  ثُمَّ  به، فَيَِجيءُ  وَساَلهَا، وَدِمهَا

ا أْشقَاهُْم، ِ  َرسولُ  َسَجدَ  فَلَمَّ  وثَبَتَ  َكتِفَْيِه، بْينَ  وَضَعهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ِمنَ  بَْعضٍ  إلى بَْعُضهُمْ  َمالَ  حتَّى فََضِحُكوا َساِجًدا، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ 

ِحِك،  فأْقبَلَتْ  ،- ُجَوْيِريَةٌ  وهي - السَّاَلمُ  َعلَْيهَا فَاِطَمةَ  إلى ُمْنطَلِقٌ  فَاْنطَلَقَ  الضَّ

 بَلَتْ وأَقْ  عْنه، أْلقَْتهُ  حتَّى َساِجًدا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  وثَبَتَ  تَْسَعى،

ا تَُسبُّهُْم، عليهم ِ  َرسولُ  قََضى فَلَمَّ اَلةَ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  اللَّهُمَّ : قَالَ  الصَّ

 َعلَْيكَ  اللَّهُمَّ : َسمَّى ثُمَّ  بقَُرْيٍش، َعلَْيكَ  اللَّهُمَّ  بقَُرْيٍش، َعلَْيكَ  اللَّهُمَّ  بقَُرْيٍش، َعلَْيكَ 

 ُعْتبَةَ، بنِ  والَولِيدِ  َربِيَعةَ، بنِ  وشيبَةَ  َربِيَعةَ، بنِ  بَةَ وُعتْ  ِهَشاٍم، بنِ  بَعْمِرو

ِ  عبدُ  قَالَ . الَولِيدِ  بنِ  وُعَماَرةَ  ُمَعْيٍط، أبِي بنِ  وُعْقبَةَ  َخلٍَف، بنِ  وأَُميَّةَ  ِ : هللاَّ  فََوهللاَّ

 َرسولُ  قَالَ  ثُمَّ  بَْدٍر، قَلِيبِ  القَلِيِب، إلى ُسِحبُوا ثُمَّ  بَْدٍر، يَومَ  َصْرَعى َرأَْيتُهُمْ  لقَدْ 

 ِ  .لَْعنَةً  القَلِيبِ  أْصَحابُ  وأُْتبِعَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  100: الرقم أو البخاري الصفحة

 له استُجيبَ  حيثُ  وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى لِلنبيِّ  ظاِهرةٌ  ُمعِجزةٌ  :الَحديثِ  وفي

 .عليهم َدعا نمَ  ُكلُّ  وقُتِلَ 

التنبيه على قصر مدة اللبث في الدنيا وعقاب المشركين ورحمة  -05

 [             559الى  550( :اآليات 00المؤمنين ]سورة المؤمنون )

( قالُوا لَبِْثنا يَْوماً أَْو بَْعَض يَْوٍم 550قاَل َكْم لَبِْثتُْم فِي اِْلَْرِض َعَدَد ِسنِيَن )

ينَ  ( 554( قاَل إِْن لَبِْثتُْم إاِله قَلِيالً لَْو أَنهُكْم ُكْنتُْم تَْعلَُموَن )550) فَْسئَِل اْلعادِّ

ُ اْلَملُِك 551أَفََحِسْبتُْم أَنهما َخلَْقناُكْم َعبَثاً َوأَنهُكْم إِلَْينا ال تُْرَجُعوَن ) ( فَتَعالَى َّللاه

ِ إِلهاً آَخَر ال 556) اْلَحقُّ ال إِلهَ إاِله ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ  ( َوَمْن يَْدُع َمَع َّللاه

( َوقُْل َربِّ 557بُْرهاَن لَهُ بِِه فَإِنهما ِحسابُهُ ِعْنَد َربِِّه إِنههُ ال يُْفلُِح اْلكافُِروَن )

اِحِميَن )  (559اْغفِْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الره

 التهْفِسيُر 
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 السنين؟ وكم أضعتم فيها من وقت؟قال: كم مكثتم في األرض من  - 112

فيجيبون بقولهم: مكثنا يوًما أو جزًءا من يوم، فاسأل الذين يُْعنَْون  - 113

 بحساب األيام والشهور.

قال: ما مكثتم في الدنيا إال زمنًا قلياًل يسهل الصبر فيه على الطاعة  - 114

 لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم.

أنما خلقناكم لعبًا دون حكمة، فال ثواب وال  -سأيها النا-أفحسبتم  - 115

 عقاب مثل البهائم، وأنكم ال ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء؟!

فتنّزه هللا الملك المتصّرف في خلقه بما يشاء ، الَّذي هو حق، ووعده  - 116

حق، وقوله حق، ال معبود بحق غيره، رب العرش الكريم الَّذي هو أعظم 

 قات، ومن كان ربًّا ألعظم المخلوقات فهو ربها كلها.المخلو

ومن يدع مع هللا معبوًدا آخر ال حجة له على استحقاقه العبادة )وهذا  - 117

شأن كل معبود غير هللا( فإنما جزاء عمله السيئ عند ربه سبحانه، فهو 

الَّذي يجازيه بالعذاب عليه، إنه ال يفوز الكافرون بنيل ما يطلبون، وال 

 النجاة مما يرهبون.ب

: رب اغفر لي ذنوبي، وارحمني برحمتك وأنت -أيها الرسول-وقل  - 118

 خير من رحم ذا ذنٍب، فقبل توبته.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآليات على ما يأتي:

التنبيه على قصر مدة المكث في الدنيا، واالستفادة من تلك المدة بأقصى  -1

كن للقيام بالطاعات والتقرب بالقربات، واجتناب المحظورات قدر مم

 والمنهيات.

إن شدة العذاب التي يرتع بها الكفار في نار جهنم أنستهم مدة مكثهم في  -2

الدنيا أحياء، وفي القبور أمواتا. لذا أحالوا الجواب على الحاسبين العارفين 

 ا.بذلك، أو على المالئكة الذين كانوا معهم في الدني
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قرر هللا تعالى أن مدة المكث أو اللبث في الدنيا قليلة لتناهيها بالنسبة إلى  -3

المكث في النار، ألنه ال نهاية له، لو علم الناس بذلك، فيكون المراد من 

قوله تعالى: لَْو أَنَُّكْم ُكْنتُْم تَْعلَُموَن أن زمن الدنيا قليل لو علمتم البعث 

 ذلك صرتم تعدونه طويال.والحشر، لكنكم لما أنكرتم 

 فال ، مالًكا يَدعون النارِ  أهلَ  إنَّ :  قال َعمرو بنِ  َّللاِ  عبدِ  عنوفي الصحيح 

)  فيقولون ربَّهم يَدعون ثم( َماِكثُونَ  إِنَُّكمْ )  يقولُ  ثم ، عاًما أربعينَ  يجيبُهم

)  يقول ثم الدنيا مثلُ  جيبُهمي فال(  ظَالُِمونَ  فَإِنَّا ُعْدنَا فَإِنْ  ِمْنهَا أَْخِرْجنَا َربَّنَا

 تشبه ، والشهيقُ  الزفيرُ  إال هو فما القومِ  ييأس ثم(  تَُكلُِّمونَ  َواَل  فِيهَا اْخَسُؤا

 . زفيرٌ  وآخُرها ، شهيقٌ  أولُها الحميرِ  أصواتَ  أصواتُهم

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0685 :الرقم أو الصفحة الترغيب

ةِ  تَصويرٌ  :الحديثِ  وفي  . منه وتَحذيرٌ  َجهنَّمَ  َعذابِ  لِشدَّ

إطاعة هللا تعالى فيما أمر،  إن للمخلوقات رسالة سامية في الحياة، وهي -4

وعبادته بحق، واجتناب ما نهى عنه، فإنه تعالى لم يخلق الناس عبثا أي لعبا 

 باطال، دون قصد وال حكمة، وإنما خلقهم ألداء مهمة خطيرة معينة، هي 

 .إظهار العبودية هلل

: إن هللا تعالى خلق الخلق قال الحكيم الترمذي أبو عبد َّللا محمد بن علي 

يدا ليعبدوه، فيثيبهم على العبادة، ويعاقبهم على تركها، فإن عبدوه فهم عب

اليوم له عبيد أحرار كرام من رّق الدنيا، ملوك في دار السالم، وإن رفضوا 

العبودية، فهم اليوم عبيد أبّاق سقّاط لئام، وغدا أعداء في السجون بين 

 أطباق النار.

 فانظرْ  اذهبْ : لجبريلَ  قال الجنةَ  هللاُ  خلقَ  لما وفي الصحيح عن أبي هريرة

 إال أحدٌ  بها يسمعُ  ال وعزتِك ربِّ  أيْ : فقال جاء ثم إليها فنظرَ  فذهبَ  ، إليها

 فذهبَ  ، إليها فانظرْ  اذهبْ  جبريلُ  يا: قال ثم ، بالمكاِرهِ  حفَّها ثم ، دخلَها

،  أحدٌ  يدخلَها ال أن خشيتُ  لقد وعزتِك ربِّ  أيْ : فقال جاء ثم ، إليها فنظرَ 

 إليها فنظرَ  فذهبَ  ، إليها فانظرْ  اذهبْ  جبريلُ  يا: قال النارَ  هللاُ  خلقَ  فلما: قال
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 بالشهواتِ  فحفَّها ، فيدخلُها أحدٌ  بها يسمعُ  ال وعزتِك ربِّ  أيْ : فقال جاء ثم ،

 أيْ : فقال جاء ثم ، إليها فنظرَ  فذهبَ  ، إليها فانظرْ  اذهبْ  جبريلُ  يا: قال ثم

 .دخلَها إال أحدٌ  يبقَى ال أن خشيتُ  قدل وعزتِك ربِّ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  4744: الرقم أو الصفحة

 ،(0160) والترمذي له، واللفظ( 4744) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (9649) وأحمد ،(0760) والنسائي

، َصعبٌ  الجنَّةِ  طريقَ  أنَّ  بيانُ : الحديثِ  وفي برِ  إلى ويحتاجُ  وشاقٌّ  الصَّ

 .الدنيا في والشَّهواتِ  بالملَّذاتِ  َمملوءٌ  النارِ  طريقَ  وأنَّ  اإليماِن، مع والمعاناةِ 

كان آخر خطبة  :سعيد بن العاص قالوروى ابن أبي حاتم عن رجل من آل 

 خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد هللا وأثنى عليه، ثم قال:

أما بعد، أيها الناس: إنكم لم تخلقوا عبثا، ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا 

ينزل هللا فيكم للحكم بينكم، والفصل بينكم، فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه 

السموات واألرض، ألم تعلموا أنه ال  هللا من رحمته، وحرم جنة عرضها

يأمن عذاب هللا غدا إال من حذر هذا اليوم، وخافه، وباع نافدا بباق، وقليال 

 بكثير، وخوفا بأمان.

أال ترون أنكم من أصالب الهالكين، وسيكون من بعدكم الباقين، حتى تردوا 

 إلى خير الوارثين؟

 عز وجل، قد قضى نحبه، ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى هللا

وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من األرض في بطن صدع غير ممهد 

وال موسد، قد فارق األحباب، وباشر التراب، وواجه الحساب، مرتهن 

 بعلمه، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم.

 فاتقوا هللا عباد هللا قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم.

 على وجهه، فبكى وأبكى من حوله. ثم جعل طرف ردائه
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ثَنَا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود ِ  َرسولُ  َحدَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

اِدقُ  وهو- هِ  بَْطنِ  في َخْلقُهُ  يُْجَمعُ  أَحَدُكمْ  إنَّ : قالَ  -الَمْصُدوقُ  الصَّ  أْربَِعينَ  أُمِّ

ُ  يَْبَعثُ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  يَكونُ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  َعلَقَةً  يَكونُ  ثُمَّ  يَْوًما،  َملًَكا هللاَّ

 أوْ  وَشقِيٌّ  وأََجلَهُ، وِرْزقَهُ، َعَملَهُ، اْكتُبْ : له ويُقَالُ  َكلَِماٍت، بأَْربَعِ  فيُْؤَمرُ 

وُح، فيه يُْنفَخُ  ثُمَّ  َسِعيٌد، ُجلَ  فإنَّ  الرُّ  وبْينَ  هُ بْينَ  يَكونُ  ما حتَّى لَيَْعَملُ  ِمنُكم الرَّ

 ما حتَّى ويَْعَملُ  النَّاِر، أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  ِكتَابُهُ، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراٌع، إالَّ  الَجنَّةِ 

 .الَجنَّةِ  أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  الِكتَاُب، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراٌع، إالَّ  النَّارِ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  حدثالم|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0009: الرقم أو الصفحة البخاري

 باألرزاقِ  أو باألعمالِ  تَعلَّقَ  َسواءٌ  بالقََدِر، يمانُ اإل :الَحديثِ  وفي --5

 .واآلجالِ 

 .بالَخواتيمِ  األعمالَ  أِلنَّ  األعماِل؛ بُصَورِ  االغتِرارِ  َعَدمُ : وفيه --2

يِّئاتِ  الَحَسناتِ  ِمنَ  األعمالَ  أنَّ : وفيه --3  وأنَّ  ُموِجباٌت، ال أَماراتٌ  والسَّ

 .التَّقديرُ  به وَجَرى القَضاءُ  به َسبَقَ  ما إلى العاقِبةِ  في األْمرِ  َمصيرَ 

من قصر النظر وجهالة اإلنسان وغبائه أن يظن كما يظن الماديون أن  -5

الدنيا هي كل شيء، وأال رجعة إلى هللا والدار اآلخرة، ليجازى الناس على 

 أعمالهم.

 ِمنَ  َخْيرٌ  الَجنَّةِ  في َسْوطٍ  َمْوِضعُ  وفي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي

ْنيَا  .فِيهَا وما الدُّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الساعدي سعد بن سهل:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة البخاري

ِ  َرسولَ  أتَتْ  َحاِرثَةَ  أُمَّ  أنَّ وفي الصحيح عن أنس بن مالك   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: فَقالَتْ  َسْهٍم، َغْربُ  أَصابَهُ  بَْدٍر، يَومَ  َحاِرثَةُ  كَ هَلَ  وقدْ  وسلََّم،  قدْ  هللاَّ

 َسْوفَ  وإالَّ  عليه، أْبكِ  لَمْ  الَجنَّةِ  في كانَ  فإنْ  قَْلبِي، ِمن َحاِرثَةَ  َمْوقِعَ  َعلِْمتَ 

 في وإنَّه َكثِيَرةٌ، نٌ ِجنَا إنَّهَا هي؟ واِحَدةٌ  أَجنَّةٌ  هَبِْلِت،: لَهَا فَقالَ  أْصنَُع؟ ما تََرى

ِ  َسبيلِ  في َغْدَوةٌ : وقالَ . األْعلَى الفِْرَدْوسِ  ْنيَا ِمنَ  َخْيرٌ  َرْوَحةٌ  أوْ  هللاَّ  وما الدُّ
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ْنيَا ِمنَ  َخْيرٌ  الَجنَِّة، ِمنَ  قََدمٍ  َمْوِضعُ  أوْ  أَحِدُكْم، قَْوسِ  ولَقَابُ  فِيهَا،  فِيهَا، وما الدُّ

 بْينَهَُما، ما أَلََضاَءتْ  األْرضِ  إلى اطَّلََعتْ  الَجنَّةِ  أْهلِ  نَِساءِ  ِمن اْمَرأَةً  أنَّ  ولو

ْنيَا ِمنَ  َخْيرٌ  - الِخَمارَ  يَْعنِي - ولَنَِصيفُهَا ِريًحا، بْينَهُما ما ولََمأَلَتْ   .فِيهَا وما الدُّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6167: الرقم أو الصفحة

تقدس هللا وتنزه عن األوالد والشركاء واألنداد، وعن أن يخلق شيئا  -6

عبثا أو سفها ألنه الحكيم، والملك الحق الثابت المبين الذي ال يزول وال يبيد 

ملكه وقدرته، ويحق له الملك ألن كل شيء منه وإليه، وهو الثابت الذي ال 

 وال رب سواه، فما عداه يزول، وذو العرش العظيم الكريم، ال إله غيره، 

مصيره إلى الفناء، وما يفنى ال يكون إلها. والمراد بالعرش: العرش حقيقة، 

ووصفه بالكريم لتنزل الرحمة والخير والبركة منه، ولنسبته إلى أكرم 

 األكرمين.

ِ  َرسولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال: الَكْربِ  ْندَ عِ  يقولُ  كانَ  ُ  إالَّ  إلَهَ  ال الَحلِيُم، الَعِظيمُ  هللاَّ  الَعْرشِ  َربُّ  هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال الَعِظيِم، َمَواتِ  َربُّ  هللاَّ  . الَكِريمِ  الَعْرشِ  وَربُّ  األْرِض، وَربُّ  السَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6046: الرقم أو الصفحة لبخاريا

 بينة وال حجة وال دليل له عليه، فإن هللا إن من يعبد مع هللا إلها آخر ال -7

هو الذي يعاقبه ويحاسبه، وإنه ال يفلح الكافرون، وال يفوزون بالنعيم 

والسعادة األبدية، فمن ادعى إلها آخر، فقد ادعى باطال إذ ال برهان له فيه، 

وما ال برهان فيه ال يجوز إثباته، وهذا دليل على وجوب التأمل والنظر في 

 لعقيدة، وبطالن التقليد.إثبات ا

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة َركاءِ  أْغنَى أنا: وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ  َعنِ  الشُّ

ْرِك،  .وِشْرَكهُ  تََرْكتُهُ  غيِري، َمِعي فيه أْشَركَ  َعَماًل  َعِملَ  َمن الشِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0891: الرقم أو الصفحة

 شرح الحديث 

 النَّبيُّ  يَرويه الَّذي هُو القُدسيُّ  والحديثُ  القُدسيَّة، األحاديثِ  ِمن الحديثُ  هذا

 الَّتي األحاديثَ  ألنَّ  كذا؛ تَعالى هللاُ  قال: فيَقولُ  َربِّه، عن وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى

سولِ  عنِ  تُرَوى ا وسلَّم يهعل هللاُ  صلَّى الرَّ سولُ  يَنُسبَها أن إِمَّ  هللاُ  صلَّى الرَّ

ا قُدسيَّةً، أحاديثَ  فتُسمَّى هللاِ، إِلى وسلَّم عليه  فتُسمَّى هللاِ  إلى يَنُسبَها أالَّ  وإمَّ

 هللاَ  أنَّ  الحديثِ  هذا في وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيُّ  ويُخبِرُ . نَبويَّةً  أحاديثَ 

 عن الغنيُّ  هُو تَعالى فاهللُ  الشِّرك؛ عن الشُّركاءِ  نىأغ أنا: قال وتعالى تباَرك

 هللِ  الطَّاعاتِ  منَ  َعَماًل  اإلنسانُ  َعِملَ  إذا وأنَّه الَعالميَن، عنِ  َغنيٌّ  شيٍء، ُكلِّ 

 ألنَّ  َصالتَه؛ هللاُ  يَقبَلِ  لم ولِلنَّاسِ  هللِ  اإلنسانُ  صلَّى فلَو هللاُ، تََرَكه هللاِ  ولِغيرِ 

 أَشَركَ  َعماًل  اإلنسانُ  َعِملَ  إِذا الشِّرِك، عنِ  الشُّركاءِ  أَغنى وتَعالى ُسبحانَه هللاَ 

 .ِمنه يَقبَلُه ال هللاَ  فإِنَّ  َغيَره هللاِ  َمع فيهِ 

ياءَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي  .تُقبَلُ  ال فإِنَّها الِعباَدةَ؛ شاَركَ  إِذا الرِّ

لق هللا وقدرته، إن المؤمن الحق هو الذي يديم النظر والتأمل في بديع خ -8

ليتوصل بذلك إلى إثبات البعث وإمكانه، ويستمر في عبادته ربه حتى 

الموت، ويكثر من دعاء هللا تعالى قائال: رب اغفر وارحم وأنت خير 

الراحمين ألن االنقطاع إلى هللا تعالى وااللتجاء إلى دالئل غفرانه ورحمته 

 عاصمان عن كل اآلفات والمخاوف.

 أنَّه وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  بي موسي اِلشعريوفي الصحيح عن أ

َعاءِ  بهذا يَْدُعو كانَ   أْمِري في وإْسَرافِي وَجْهلِي، َخِطيئَتي لي اْغفِرْ  َربِّ : الدُّ

 وَجْهلِي وَعْمِدي َخطَايَاَي، لي اْغفِرْ  اللَّهُمَّ  ِمنِّي، به أْعلَمُ  أْنتَ  وما ُكلِِّه،

ْرُت، وما قَدَّْمتُ  ما لي اْغفِرْ  اللَّهُمَّ  ِعنِدي، ذلكَ  وُكلُّ  وهَْزلِي،  أْسَرْرتُ  وما أخَّ

مُ  أْنتَ  أْعلَْنُت، وما ُر، وأَْنتَ  الُمقَدِّ  .قَِديرٌ  شيءٍ  ُكلِّ  علَى وأَْنتَ  الُمَؤخِّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  اِلشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6089: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الدُّعاءِ  على وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  ُمداومةِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5
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 .هللاِ  مكرَ  يَأْمنَ  وال بَعملِهِ  يْغترَّ  ال أن المؤِمنِ  تحذيرُ : وفيه --2

 ال َربِّي أْنتَ  اللَّهُمَّ : تَقُولَ  أنْ  ااِلْستِْغفارِ  َسيِّدُ  وفي الصحيح عن شداد بن أوس

 أُعوذُ  اْستَطَْعُت، ما وَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  علَى وأنا َعْبُدَك، وأنا َخلَْقتَنِي أْنَت، إالَّ  إلَهَ 

، بنِْعَمتِكَ  لكَ  أبُوءُ  َصنَْعُت، ما َشرِّ  ِمن بكَ   لِي، فاْغفِرْ  بَذْنبِي لكَ  وأَبُوءُ  َعلَيَّ

نُوبَ  يَْغفِرُ  ال فإنَّه  ِمن فَماتَ  بها، ُموقِنًا النَّهارِ  ِمنَ  قالَها وَمن: قالَ  أْنتَ  إالَّ  الذُّ

 ،بها ُموقِنٌ  وهو اللَّْيلِ  ِمنَ  قالَها وَمن الَجنَِّة، أْهلِ  ِمن فَهو يُْمِسَي، أنْ  قَْبلَ  يَوِمهِ 

 .الَجنَّةِ  أْهلِ  ِمن فَهو يُْصبَِح، أنْ  قَْبلَ  فَماتَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  أوس بن شداد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6006: الرقم أو الصفحة

من براهين البعث أنه: لوال القيامة لما تميز المطيع من العاصي،  -9

الرجوع إلى هللا تعالى معناه الرجوع إلى حيث ال والصديق من الزنديق، و

مالك وال حاكم سواه، ال أنه رجوع من مكان إلى مكان، الستحالة ذلك على 

 هللا تعالى.

شتان بين فاتحة السورة وخاتمتها، فقال في الفاتحة: قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن  -11

 وفي الخاتمة إِنَّهُ ال يُْفلُِح اْلكافُِروَن.    

 انتهي تفسير سورة المؤمنون

 سورة النور -04

 [5( : آية 04ميزة سورة النور ]سورة النور ) -5

ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 (5ُسوَرةٌ أَْنَزْلناها َوفََرْضناها َوأَْنَزْلنا فِيها آياٍت بَيِّناٍت لََعلهُكْم تََذكهُروَن )

 التهْفِسيرُ 

وأوجبنا العمل بأحكامها، وأنزلنا فيها آيات بينات؛ هذه سورة أنزلناها،   - 1

 رجاء أن تتذكروا ما فيها من األحكام فتعملوا به.
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   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

إن سورة النور متضمنة آيات بينات ترشد إلى النظام األقوم والسلوك  --1

الصون وحماية األمثل في األسرة والمجتمع، يقصد بها تحقيق العفاف و

العرض، واتقاء المحّرمات، وتوفير السكينة والطمأنينة القلبية البعيدة عن 

 الشواغل والهواجس الشيطانية الداعية إلى المعصية والرذيلة.

ِ  رسولِ  علَى الوحيُ  نزلَ  وفي الصحيح عائشة أم المؤمنين ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

 ُمخفَّفةً  يَعني: داودَ  أبو قالَ  َوفََرْضنَاهَا ْلنَاهَاأَْنزَ  ُسوَرةٌ  علَينا فقَرأَ : وسلَّمَ  عليهِ 

 اآلياتِ  هِذهِ  علَى أتى حتَّى

 أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  4009: الرقم أو الصفحة داود

 .ومعنًى لفظًا للقرآنِ  وسلَّم عليه هللا صلَّى النبيِّ  بيانُ  :الحديث وفي --5

ُجلِ  تعليمُ : وفيه --2  .بَيتِه هلِ أل الرَّ

كما أن في هذه األحكام تذكيرا وعظة للمؤمنين، وتربية للنفوس،  --0

وتحقيقا للتقوى التي يستشعر بها المؤمن التقي جالل هللا وعظمته، وعلمه 

وقدرته، وحسابه على كل صغيرة وكبيرة، لهذا افتتحت السورة بما ينبه 

 على العناية بها، واالهتمام بأحكامها وهي ما يأتي:

 عليه هللاُ  َصلَّى هللاِ  رسولِ  مع َحَججتُ  وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي

ةَ  وسلَّمَ   بعدَ  تََروني ال لعلَّكم أاَل : قال ثُمَّ  عليه، وأْثنى هللاَ  فَحِمدَ  الَوداعِ، َحجَّ

 بعدَ  تََروني ال لعلَّكم أاَل  هذا، عاِمكم بعدَ  تََروني ال لعلَّكم أاَل  هذا، عاِمكم

 فما هللاِ، نَبيَّ  يا: فقال َشنوءةَ  ِرجالِ  ِمن كأنَّه طَويلٌ  َرُجلٌ  فقام هذا، عاِمكم

وا َشهَركم، وصوموا َخمَسكم، وَصلُّوا ربَّكم، اعبُدوا: فقال نَفَعُل؟ الذي  وُحجُّ

وا بَيتَكم،  .ربِّكم جنَّةَ  تَدُخلوا أنفُُسكم؛ بها طَيِّبةً  َزكاتَكم وأدُّ

:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  00060: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

  صحيح
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( 656) والترمذي بمعناه، مختصراً ( 5811) داود أبو أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 00060) وأحمد يسير، باختالف

ةَ  وال بعدي نَبِيَّ  ال إنه وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي  أال بعَدكم، أُمَّ

وا َشهَركم، وصوموا َخْمَسكم، وَصلُّوا ربَّكم، فاعبدوا  طَيِّبَةً  أموالِكم، زكاةَ  وأَدُّ

 ربِّكم جنةَ  تدخلوا أَُمراَءكم وأطيعوا أنفُسكم، بها

 كتاب تخريج:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة | 5065: الرقم أو الصفحة السنة

 .وَزكاةٍ  وِصياٍم، َصالٍة، ِمن هللاُ؛ افتَرضَ  ما بأداءِ  مرُ األ: الَحديثِ  وفي --5

 يأُمرْ  لم ما ِعْصيانِه أو ُمخالَفتهِ  وَعدمِ  األمرِ  وليِّ  بطاعةِ  األمرُ : وفيه --2

 .بَمعصيةٍ 

( : 04الحكم اِلول والثاني حد الزنى وحكم الزناة ]سورة النور ) -0

  [     0الى  0اآليات 

ا انِيَةُ َوالزه نِي فَاْجلُِدوا ُكله واِحٍد ِمْنُهما ِمائَةَ َجْلَدٍة َوال تَأُْخْذُكْم بِِهما َرْأفَةٌ الزه

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوْليَْشَهْد َعذابَهُما طائِفَةٌ ِمَن  ِ إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلِله فِي ِديِن َّللاه

انِي ال يَْنِكُح إاِله زانِيَ 0اْلُمْؤِمنِيَن ) انِيَةُ ال يَْنِكُحها إاِله ( الزه ةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالزه

َم ذلَِك َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن )  (0زاٍن أَْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ

 التهْفِسيُر 

الزانية والزاني البْكران فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وال تأخذكم  - 2

عنهما، إن كنتم  بهما ِرقَّة ورحمة بحيث ال تقيمون عليهما الحد أو تخففونه

تؤمنون باهلل واليوم اآلخر، وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين 

 إمعانًا في التشهير بهما، وردًعا لهما ولغيرهما.

لتفظيع الزنى ذكر هللا أن الَّذي اعتاده ال يرغب في الزواج إال من زانية  - 3

لذي اعتادت الزنى مثله أو مشركة ال تتوقى الزنى مع عدم جواز نكاحها، وا

ال ترغب في الزواج إال من زان مثلها أو مشرك ال يتوقاه مع حرمة 

م نكاح الزانية وإنكاح الزاني على المؤمنين.  زواجها منه، وُحرِّ
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  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآلية على األحكام التالية:

 تحريم الزنى: -1

  ألن هللا تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس الزنى من الذنوب التي حرمها هللا

ِ إِلهاً آَخَر، َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي  في قوله تعالى: َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع هللاَّ

، َوال يَْزنُوَن، َوَمْن يَْفَعْل ذلَِك يَْلَق أَثاماً ]الفرقان  ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َم هللاَّ [ 68/ 25َحرَّ

هللا سبحانه أوجب الحد فيه وهو مائة جلدة، وشرع فيه الرجم. ونهى  . وألن

 المؤمنين عن الرأفة، وأمر بإشهاد الطائفة المؤمنة للتشهير

والزنى: وطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح وال شبهة نكاح 

بمطاوعتها، أو هو إيالج )إدخال( فرج في فرج مشتهى طبعا محّرم شرعا. 

 وجب الحد.فإذا كان ذلك 

، وال يحد إذ ليس في اللواط وذهب أبو حنيفة إلى أنه يعزر اللوطي فقط

اختالط أنساب، وال يترتب عليه غالبا حدوث منازعات تؤدي إلى قتل 

الالئط، وليس هو زنى، وال يتعلق به المهر، فال يتعلق به الحد، وألنه صلّى 

محصن، وقتل النفس هللا عليه وسلم أباح قتل المسلم بإحدى ثالث: زنى ال

 بغير حق، والردة.

ُ  روي البخاري عن أبي هريرة ال يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم، يَْشهَُد أْن ال إلَهَ إالَّ هللاَّ

انِي، والماِرُق  ِ، إالَّ بإْحَدى ثاَلٍث: النَّْفُس بالنَّْفِس، والثَّيُِّب الزَّ وأَنِّي َرسوُل هللاَّ

يِن التَّاِرُك لِ   ْلَجماَعِة.ِمَن الدِّ

الراوي : عبدَّللا بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 6979البخاري الصفحة أو الرقم: 

 : ليس على الَّذي يأتي البهيمةَ حدٌّ  عن ابِن عبهاٍس قال» 

الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : اِللباني | المصدر : صحيح أبي 

 المحدث : حسن| خالصة حكم  4461داودالصفحة أو الرقم: 

 وهذا  حديث موقوف له حكم المرفوع.
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ِة حديِث ابن  وأكثُر الفقهاِء على عَدِم العمِل بهذا الحديِث؛ ترجيًحا لِصحه

 عبهاٍس الموقوِف على الَحديِث المرفوِع..

عند الجمهور غير المالكية التعزير ألن هذا ينفر ففيه  وأما إتيان الميتة:

 الطبع منه، فال يحتاج إلى حد زاجر، وإنما يكفي فيه التأديب.

وأوجب المالكية فيه الحد ألنه وطء في فرج آدمية، فأشبه وطء المرأة الحية. 

 أن كل فعل من هذه اِلفعال حرام منكر، يجب اجتنابه. والخالصة:

 (1) الطاعنين في أحاديث صحيح البخاريسلسلة الرد المفصل على 

 أحاديث رجم الزاني المحصن

روى البخاري في صحيحه وغيره من المحدثين عدة أحاديث في رجم 

الزاني المحصن، وزعم بعض أهل األهواء أنَّ حدَّ الزاني هو الجلد، سواء 

 كان بكراً أو ثيباً؛ بحجة أن المذكور في القرآن هو الجلد ال الرجم!

اب الشافي عن هذه الشبهة أن في القرآن إشارة إلى حد الرجم ولكن والجو

الطاعنين في السنة كما يجهلون السنة النبوية فهم أيضا يجهلون تفسير 

 القرآن الكريم، وبيان ذلك فيما يلي:

 هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى َجاُؤوا اليَهُودَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

 َزنَى بَمن تَْفَعلُونَ  كيفَ : لهمْ  فَقَالَ  َزنَيَا، قدْ  واْمَرأَةٍ  منهمْ  لٍ بَرجُ  وسلَّمَ  عليه

ُمهُما: قالوا ِمنُكْم؟ ْجَم؟ التَّْوَراةِ  في تَِجُدونَ  ال: فَقَالَ  ونَْضِربُهَُما، نَُحمِّ  الرَّ

ِ  عبدُ  لهمْ  فَقَالَ  شيئًا، فِيهَا نَِجدُ  ال: فَقالوا  بالتَّْوَراةِ  أْتُوافَ  َكَذْبتُمْ : َساَلمٍ  بنُ  هللاَّ

ُسهَا الذي ِمْدَراُسهَا فََوَضعَ  َصاِدقِيَن، ُكْنتُمْ  إنْ  فَاْتلُوهَا  آيَةِ  علَى َكفَّهُ  منهمْ  يَُدرِّ

ْجمِ  ْجِم، آيَةَ  يَْقَرأُ  واَل  وَراَءهَا وما يَِدِه، ُدونَ  ما يَْقَرأُ  فَطَفِقَ  الرَّ  يََدهُ  فَنََزعَ  الرَّ

ْجِم، آيَةِ  عن ا هِذه؟ ما: فَقَالَ  الرَّ ْجِم، آيَةُ  هي: قالوا ذلكَ  َرأَْوا فَلَمَّ  بِهما فأَمرَ  الرَّ

 يَْحنِي َصاِحبَهَا فََرأَْيتُ  الَمْسِجِد، ِعْندَ  الَجنَائِزِ  َمْوِضعُ  َحْيثُ  ِمن قَِريبًا فَُرِجما

 .الِحَجاَرةَ  يَقِيهَا َعلَْيهَا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4116: الرقم أو الصفحة البخاري
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قال العالمة محمد اِلمين الشنقيطي رحمه َّللا في تفسيره أضواء البيان 

يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد  : "قوله تعالى: ﴿(070/5) في إيضاح القرآن بالقرآن

ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَابِ  [ لم 15﴾ ]المائدة:  َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيًرا ِممَّ

يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى هللا عليه وسلم 

يعني: التوراة واإلنجيل، وبين كثيراً منه في  مما كانوا يخفون من الكتاب،

مواضع أخر، فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، 

﴿ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب  وبينه القرآن في قوله تعالى:

ِ لِيَْحُكَم بَْينَهُْم ثُ  ﴾ ]آل  مَّ يَتََولَّى فَِريٌق ِمْنهُْم َوهُْم ُمْعِرُضونَ يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب هللاَّ

 [ ".23عمران:

يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم هََذا فَُخُذوهُ  "قوله تعالى: ﴿ (:404/5 – 400وقال أيضاً )

[ في هذه اآلية الكريمة إجمال؛ ألن 41﴾ ]المائدة:  َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحَذُروا

)هذا(، مفسر الضمير في قوله: )فخذوه(، وقوله: )لم المشار إليه بقوله: 

تؤتوه(، لم يصرح به في اآلية ولكن هللا أشار له هنا، وذكره في موضع 

آخر، اعلم أوالً أن هذه اآلية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بعد 

اإلحصان، وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة، فتعمدوا تحريف 

، واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني المحصن الذي يعلمون أن كتاب هللا

حده في كتاب هللا التوراة: الرجم، أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه، 

واإلركاب على حمار، فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم 

الجلد والتحميم إلى محمد صلى هللا عليه وسلم في شأن َحدِّهما، فإنَّ حكم ب

فخذوا عنه ذلك واجعلوه حجة بينكم وبين هللا تعالى، ويكون نبي من أنبياء 

هللا قد حكم فيهما بذلك، وإن حكم بالرجم فال تتبعوه، فإذا عرفت ذلك فاعلم 

أن المراد بقوله: )هذا(، وقوله: )فخذوه(، وقوله: )وإن لم تؤتوه(، هو الحكم 

ف الذي هو الجلد والتحم يم كما بينا، وأشار إلى ذلك هنا بقوله: المحرَّ

فُوَن اْلَكلَِم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم هََذا ﴿ [، 41﴾ ]المائدة: يَُحرِّ

ف والمبدَّل الذي هو الجلد والتحميم ﴿ ﴾  فَُخُذوهُ َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ  يعني المحرَّ

[ أن 41﴾ ]المائدة:  فَاْحَذُروا و الرجم ﴿[ بأن َحَكم بالحق الذي ه41]المائدة: 

أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن  تقبلوه، وذكر تعالى هذا أيضاً في قوله:﴿

ِ لِيَْحُكَم بَْينَهُمْ  [، يعني: التوراة 23﴾ ]آل عمران:  اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب هللاَّ

ثُمَّ يَتََولَّى فَِريٌق ِمْنهُْم  ﴿ زانيين المذكورين،ليحكم بينهم، يعني: في شأن ال
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[، أي: عما في التوراة من حكم رجم 23﴾ ]آل عمران: َوهُْم ُمْعِرُضونَ 

﴾ ]آل  ثُمَّ يَتََولَّى فَِريٌق ِمْنهُْم َوهُْم ُمْعِرُضونَ  ﴿ الزاني المحصن، وقوله هنا:

﴾ ]المائدة:  ْوهُ فَاْحَذُرواَوإِْن لَْم تُْؤتَ  [ هو معنى قوله عنهم: ﴿23عمران:

41."] 

: "اعلم أن رجم الزانيين وقال العالمة الشنقيطي أيضاً في تفسيره

المحصنين دلت عليه آيتان من كتاب هللا، إحداهما نسخت تالوتها، وبقي 

حكمها، والثانية: باقية التالوة والحكم، أما التي نسخت تالوتها، وبقي حكمها 

والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة(، وكون الرجم  فهي قوله تعالى: )الشيخ

( 5685( ومسلم )6900فروى البخاري )ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح، 

 في صحيحيهما 

 َجالِسٌ  َوهو الَخطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  قالَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِمْنبَرِ  علَى َ  إنَّ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ ًدا بََعثَ  قدْ  هللاَّ ُ  َصلَّى ُمَحمَّ  هللاَّ

، وسلَّمَ  عليه ا فَكانَ  الِكتَاَب، عليه َوأَْنَزلَ  بالَحقِّ ْجِم، آيَةُ  عليه أُْنِزلَ  ممَّ  الرَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فََرَجمَ  َوَعقَْلنَاهَا، َوَوَعْينَاهَا قََرْأنَاهَا  َوَرَجْمنَا وسلََّم، عليه هللاَّ

ْجمَ  نَِجدُ  ما: قَائِلٌ  يَقُولَ  أَنْ  َزَمانٌ  بالنَّاسِ  طَالَ  إنْ  أْخَشىف بَْعَدهُ،  ِكتَابِ  في الرَّ

ُ، أَْنَزلَهَا فَِريَضةٍ  بتَْركِ  فَيَِضلُّوا هللاِ  ْجمَ  وإنَّ  هللاَّ  َمن علَى َحقٌّ  هللاِ  ِكتَابِ  في الرَّ

َجالِ  ِمنَ  أَْحَصنَ  إَذا َزنَى  أَوِ  الَحبَُل، كانَ  أَوْ  البَيِّنَةُ، قَاَمتِ  إَذا َوالنَِّساِء، الرِّ

 .االْعتَِرافُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 | [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5685: الرقم أو الصفحة

 بالنَّاسِ  يَطُولَ  أنْ  َخِشيتُ  لقَدْ : ُعَمرُ  قَالَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

ْجمَ  نَِجدُ  ال: قَائِلٌ  يَقُولَ  حتَّى َزَماٌن، ِ، ِكتَابِ  في الرَّ  فَِريَضةٍ  بتَْركِ  فَيَِضلُّوا هللاَّ

ُ، أْنَزلَهَا ْجمَ  وإنَّ  أاَل  هللاَّ  أوْ  البَيِّنَةُ، قَاَمتِ  إَذا أْحَصَن، وقدْ  َزنَى َمن علَى َحقٌّ  الرَّ

ِ  َرسولُ  َرَجمَ  وقدْ  أاَل  - َحفِْظتُ  َكَذا: ُسْفيَانُ  قَالَ  - ااِلْعتَِرافُ  أوِ  الَحبَلُ  كانَ   هللاَّ

 .بَْعَدهُ  وَرَجْمنَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6908: الرقم أو الصفحة البخاري

وفيه: أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب هللا، وكونها لم تقرأ في 

 الصحف، يدل على نسخ تالوتها، مع بقاء حكمها".

ال تالوتها، فأُنزلت فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمها، ال التعبد بها، و

وقرأها الناس، وفهموا منها حكم الرجم، فلما تقرر ذلك في نفوسهم نسخ هللا 

 تالوتها، والتعبد بها، وأبقى حكمها الذي هو المقصود.

عن علي ( 6950فالرجم ثابت في القرآن، وما ثبت في صحيح البخاري )

نية في بن أبي طالب رضي هللا عنه حين رجم شراحة بنت مالك الهمدا

، ال ينافي «رجمتها بسنة رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم»خالفته وقال: 

ذلك؛ ألن السنة هي التي بينت أنَّ حكم آية الرجم باق بعد نسخ تالوتها، 

 فصار حكمها من هذه الجهة، فإنه ثابت بالسنة.

ْعبيِّ  عنِ   وفي الصحيح   لعلَّ  ْهِت،استُْكرِ  لعلَّكِ : لُشراحةَ  قال عليًّا أنَّ  :الشه

ا: قال. ال: قالت لعلَِّك، لعلَّكِ  أَتاِك، زْوَجكِ   جلَدها، بْطنِها في ما وَضعتْ  فلمَّ

 ورَجْمتُها هللاِ، بكتابِ  جلَْدتُها: قال رَجْمتَها؟ ثُم جلَْدتَها،: له فقيل رَجمها، ثُم

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  بُسنَّةِ 

:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث | طالب أبي بن علي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5580: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 مختصراً،( 7540(( )الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 5580) وأحمد

 أَلَْم تََر إِلَى : ﴿فهي قوله تعالى وأما اآلية التي هي باقية التالوة والحكم،

ِ لِيَْحُكَم بَْينَهُْم ثُمَّ يَتََولَّى  الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب هللاَّ

[، على القول بأنها نزلت في 23﴾ ]آل عمران: فَِريٌق ِمْنهُْم َوهُْم ُمْعِرُضونَ 

ليه رجم اليهوديين الزانيين بعد اإلحصان، وقد رجمهما النبي صلى هللا ع

ثُمَّ  وسلم، وقصة رجمه لهما مشهورة ثابتة في الصحيح، وعليه فقوله: ﴿

﴾ أي: عما في التوراة من حكم الرجم،  يَتََولَّى فَِريٌق ِمْنهُْم َوهُْم ُمْعِرُضونَ 
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وذم المعرض عن الرجم في هذه اآلية يدل على أنه ثابت في شرعنا، فدلت 

عنا، وهي آية باقية التالوة" اآلية على هذا القول أن الرجم ثابت في شر

 – 069انتهى من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي )

 ( باختصار وتصرف.070/1

تدل على إثبات حد الرجم غير ما ذكره العالمة  أخرى وتوجد آية ثالثة

ُ َواَل  الشنقيطي، وهي قوله تعالى:﴿  تَتَّبِْع أَْهَواَءهُْم َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل هللاَّ

ُ إِلَْيَك فَإِْن تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما يُِريُد  َواْحَذْرهُْم أَْن يَْفتِنُوَك َعْن بَْعِض َما أَْنَزَل هللاَّ

ُ أَْن يُِصيبَهُْم بِبَْعِض ُذنُوبِِهْم َوإِنَّ َكثِيًرا ِمَن النَّاِس لَفَاِسقُونَ  أَفَُحْكَم  * هللاَّ

ِ ُحْكًما لِقَْوٍم يُوقِنُونَ اْلَجاِهلِ  ، 48]المائدة: ﴾  يَِّة يَْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاَّ

10،]  

 (:116/5قال اإلمام ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير)

َعْن  أي: يصرفوك ﴿[ 48]المائدة: ﴾  َواْحَذْرهُْم أَْن يَْفتِنُوكَ  "قوله تعالى: ﴿

ُ إِلَْيكَ بَْعِض َما أَنْ  ، فيه قوالن: أحدهما: أنه الرجم؛ [48]المائدة:  ﴾ َزَل هللاَّ

 قاله ابن عباس، والثاني: شأن القصاص والدماء؛ قاله مقاتل".

 وقد يقول قائل: لماذا لم تُذكر آية الرجم بصراحة في كتاب َّللا؟!

فالجواب: أنه ال يجوز رد الحق بكونه لم يذكر في القرآن، فكثير من 

ام المجمع عليها لم تذكر في القرآن كعدد ركعات الصلوات وتقدير األحك

نصاب الزكاة وقدر ما يخرج منها وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو 

عمتها وغير ذلك من األحكام التي لم تذكر في القرآن الكريم وذكرت في 

ن يكون السنة النبوية بالتفصيل، ومع ذلك نقول: هللا أحكم الحاكمين، وال بد أ

لعدم التصريح بذكر حد رجم الزاني المحصن في القرآن حكمة سواء 

 علمناها أو لم نعلمها، 

إن الحكمة من ذلك بيان تفضيل أمة محمد صلى هللا  وقد قال بعض العلماء:

عليه وسلم على اليهود الذين لم يقبلوا العمل بهذا الحد مع وجوده في كتابهم 

لحد الشديد مع عدم وجوده صريحا في كتاب صريحا، فقبلت هذه األمة هذا ا

هللا، وإنما وجد في آية نسخ لفظها، وبقيت اإلشارة إليه في آية أخرى ليست 

صريحة، ومع ذلك عملت به األمة، اتباعا لكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا 
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عليه وسلم الذي بين ذلك الحد بيانا شافيا، وال شك أن العمل باألمر مع عدم 

، كما أمر َّللا نبيه ر به أعظم في التعبد واالنقياد واالبتالءوضوح األم

إبراهيم الخليل صلى َّللا عليه وسلم أن يذبح ابنه إسماعيل صلى َّللا عليه 

، وأعظم في وسلم برؤيا، فلم يكن اِلمر مباشرا، وهذا أعظم في البالء

 االنقياد واالستسالم، وهللا أعلم، والتسليم بشرعه أسلم.

 أمل:وقفتان للت

نقول لمن يرد حد الرجم من اليهود والنصارى: حد رجم  الوقفة اِلولى:

( الفقرات من 00الزاني مذكور في التوراة، ففي سفر التثنية اإلصحاح )

)إَِذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمَرأَةً َوِحيَن َدَخَل َعلَْيهَا أَْبَغَضهَا، َونََسَب إِلَْيهَا  (05 - 50)

ا َدنَْوُت أَْسبَاَب َكالٍَم، َوأَ  َشاَع َعْنهَا اْسًما َرِديًّا، َوقَاَل: هِذِه اْلَمْرأَةُ اتََّخْذتُهَا َولَمَّ

هَا َويُْخِرَجاِن َعالََمةَ ُعْذَرتِهَا إِلَى  ِمْنهَا لَْم أَِجْد لَهَا ُعْذَرةً. يَأُْخُذ اْلفَتَاةَ أَبُوهَا َوأُمُّ

ُجَل اْبنَتِي ُشيُوِخ اْلَمِدينَِة إِلَى اْلبَاِب، َويَقُوُل  يُوِخ: أَْعطَْيُت هَذا الرَّ أَبُو اْلفَتَاِة لِلشُّ

َزْوَجةً فَأَْبَغَضهَا. َوهَا هَُو قَْد َجَعَل أَْسبَاَب َكالٍَم قَائاِلً: لَْم أَِجْد لِبِْنتَِك ُعْذَرةً. 

ينَِة. فَيَأُْخُذ ُشيُوُخ َوهِذِه َعالََمةُ ُعْذَرِة اْبنَتِي. َويَْبُسطَاِن الثَّْوَب أََماَم ُشيُوِخ اْلَمدِ 

ِة، َويُْعطُونَهَا ألَبِي  بُونَهُ َويُْغِرُمونَهُ بِِمئٍَة ِمَن اْلفِضَّ ُجَل َويَُؤدِّ تِْلَك اْلَمِدينَِة الرَّ

اْلفَتَاِة، ألَنَّهُ أََشاَع اْسًما َرِديًّا َعْن َعْذَراَء ِمْن إِْسَرائِيَل. فَتَُكوُن لَهُ َزْوَجةً. الَ 

ْن يُطَلِّقَهَا ُكلَّ أَيَّاِمِه. َولِكْن إِْن َكاَن هَذا األَْمُر َصِحيًحا، لَْم تُوَجْد ُعْذَرةٌ يَْقِدُر أَ 

يُْخِرُجوَن اْلفَتَاةَ إِلَى بَاِب بَْيِت أَبِيَها، َويَْرُجُمَها ِرَجاُل َمِدينَتَِها لِْلفَتَاِة. 

وكذلك النصارى يؤمنون  واليهود يؤمنون بالتوراة، بِاْلِحَجاَرِة َحتهى تَُموَت(،

بها ويسمونها العهد القديم، ويجعلونها مع اإلنجيل في كتاب واحد يسمونه 

الكتاب المقدس، فليخسأ كل يهودي أو نصراني يطعن في هذا الحكم 

الشرعي وهو في كتابه الذي يدَّعي اإليمان به، وننبه على أن ثبوت آية 

 الرجم في التوراة ال يعني عدم تحريفها.

 نقول لمن يرد حد رجم الزاني المحصن وهو من المسلمين: قفة الثانية:الو

أن عذاب هللا في اآلخرة أشد من هذا الرجم؟! أو  -أيها المسلم  -أال تعلم 

تريد أن تقول: إن عذاب هللا لمن عصاه وكفر به في نار جهنم وتقليب 
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حشية وجوههم في النار وشويها وسقيهم من الحميم الذي يقطع األمعاء و

 وفيه انتهاك لحقوق اإلنسان؟!

أن أكثر الذين تريد أن ترضيهم بإنكار حد  -يا أخي مسلم  -ثم أال تعلم 

الرجم ال يرضون بحد الجلد أصال؟! بل ال يعتبرون الزنا جريمة تستحق 

 العذاب إن حصل برضا الطرفين؟!

وُكْم بَْعَد يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيُعوا فَِريقًا ِمَن ا ﴿ لَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب يَُردُّ

ِ َوفِيُكْم َرُسولُهُ  * إِيَمانُِكْم َكافِِرينَ  َوَكْيَف تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُْتلَى َعلَْيُكْم آيَاُت هللاَّ

ِ فَقَْد هُِدَي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ   [.111-111﴾ ]آل عمران: َوَمْن يَْعتَِصْم بِاهللَّ

ولكن نزيد المسألة بسطاً؛ بياناً  ذكرنا كفاية لمن كتب َّللا له الهداية،وفيما 

 للحق وكشفاً للشبهات، ولتستبين سبيل المجرمين فنقول:

 هي من أقذر الجرائم، وقد أنكرها كل دين، بل وأنكرها العقالء جريمة الزنا

من الناس؛ وذلك لما فيها من عدوان على حقوق األزواج، ومن اختالط 

لألنساب، وحل لروابط األسرة، وقتل لما في قلوب اآلباء من عطف وحنان 

 على األوالد إذا شكوا في كون هؤالء األوالد منهم.

فاإلسالم حارب هذه الجريمة البشعة بهذه العقوبة الرادعة: الرجم للمحصن، 

انِيَةُ  لتغريب لمدة سنة لغير المحصن، قال هللا تعالى: ﴿والجلد مع ا الزَّ

 ِ انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة َوال تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرْأفَةٌ فِي ِديِن هللاَّ َوالزَّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوْليَْشهَْد َعَذابَهُمَ  ﴾  ا طَائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ إِْن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهللَّ

 [.2]النور:

ُ  َصلَّى هللاِ  نَبِيُّ  كانَ  وفي الصحيح  عن عبادة بن الصامت  إَذا وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 فَلُقِيَ  يَوٍم، َذاتَ  عليه فَأُْنِزلَ : قالَ  َوْجهُهُ  له َوتََربَّدَ  لذلَك، ُكِربَ  عليه أُْنِزلَ 

ا َكذلَك، يَ  فَلَمَّ ُ  َجَعلَ  فقَدْ  َعنِّي، ُخُذوا: قالَ  عْنه، ُسرِّ  الثَّيِّبُ  َسبِياًل، لهنَّ  هللاَّ

 ِمئٍَة، َجْلدُ  َواْلبِْكرُ  بالِحَجاَرِة، َرْجمٌ  ثُمَّ  ِمئٍَة، َجْلدُ  الثَّيِّبُ  بالبِْكِر، َواْلبِْكرُ  بالثَّيِِّب،

 يُْجلَدُ  البِْكرُ  اَحديثِِهم في أنَّ  غيرَ . اإلْسنَادِ  بهذا: رواية وفي. َسنَةٍ  نَْفيُ  ثُمَّ 

 .ِمئَةً  َواَل  َسنَةً  يَْذُكَرانِ  ال َويُْرَجُم، يُْجلَدُ  َوالثَّيِّبُ  َويُْنفَى،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي

https://www.alukah.net/sharia/0/28549/
https://www.alukah.net/sharia/0/28549/
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5680: الرقم أو الصفحة

اني حدِّ  بيانُ  :الحديثِ  في  .بِْكًرا أو ُمْحَصنًا كانَ  إذا الزَّ

ن النظام اإلسالمي كل متكامل ال تفهم جزئياته إال في نسق هذا وليعلم أ

وا  واحد، فاإلسالم قد حرم النظر إلى النساء األجنبيات، ﴿ قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

َ َخبِيٌر بَِما  ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُُروَجهُْم َذلَِك أَْزَكى لَهُْم إِنَّ هللاَّ

﴾  ُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجهُنَّ َوقُْل لِلْ  * يَْصنَُعونَ 

 [.05-00]النور:

وأمر هللا النساء أال يُظهرن الزينة إال لألزواج أو األقارب الذين ال يُخشى 

َعلَى َوال يُْبِديَن ِزينَتَهُنَّ إاِلَّ َما ظَهََر ِمْنهَا َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ  منهم فتنة، ﴿

نَّ ُجيُوبِِهنَّ َوال يُْبِديَن ِزينَتَهُنَّ إاِلَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بُُعولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَائِهِ 

ْو أَْو أَْبنَاِء بُُعولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَ 

َجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن لَْم  َما َملََكْت أَْيَمانُهُنَّ أَِو التَّابِِعيَن َغْيِر أُْولِي اإِلْربَِة ِمَن الرِّ

يَْظهَُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء َوال يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لِيُْعلََم َما يُْخفِيَن ِمْن 

 ِ  [.05]النور:﴾   َجِميًعا أَيُّهَا اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى هللاَّ

ونهى النبي صلى هللا عليه وسلم أن يختلي رجل بامرأة، ففي الصحيحين 

   عن عبدَّللا بن عباس رضي َّللا عنهما أنه النبي صلى َّللا عليه وآله وسلم

ِ، َرسولَ  يا: فقالَ  َرُجٌل، فَقامَ  َمْحَرمٍ  ِذي مع إالَّ  باْمَرأَةٍ  َرُجلٌ  يَْخلَُونَّ  ال   هللاَّ

ةً، َخَرَجتْ  اْمَرأَتي  مع فَُحجَّ  اْرِجعْ : قالَ  وَكذا، َكذا َغْزَوةِ  في واْكتُتِْبتُ  حاجَّ

 .اْمَرأَتِكَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1000: الرقم أو الصفحة البخاري

 ال: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  قالَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 َمْحَرٌم، ومعهَا إالَّ  َرُجلٌ  َعلَْيهَا يَْدُخلُ  واَل  َمْحَرٍم، ِذي مع إالَّ  الَمْرأَةُ  تَُسافِرِ 

ِ  َرسولَ  يا: َرُجلٌ  فَقالَ   واْمَرأَتي وَكَذا، َكَذا َجْيشِ  في أْخُرجَ  أنْ  أُِريدُ  إنِّي هللاَّ

، تُِريدُ   .معهَا اْخُرجْ : فَقالَ  الَحجَّ
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5960: الرقم أو الصفحة البخاري

 .المصالحِ  جْلبِ  على ُمقدَّمٌ  المفاسدِ  َدْرءَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي --5

 .باألجنبيَّةِ  الَخْلوةِ  عن النهيُ : وفيه --2

ُجلِ  َحجَّ  أنَّ  على َداللةٌ : وفيه --3 ةَ  أرادتْ  إذا امرأتِه مع الرَّ  اإلسالِم، َحجَّ

 .الغْزوِ  إلى َسفَِره ِمن أَْولَى

، األهمِّ  تَقديمُ : وفيه  --4  .الُمتعاِرضةِ  األمورِ  ِمن فاألهمِّ

 .بالَمصلحةِ  لَرعيَّتِه اإلمامِ  نظَرُ : وفيه --5

م النبي صلى هللا عليه وسلم أن يمس الرجل امرأة ال تحل له،  فعن وحرَّ

 : معقل بن يسار رضي َّللا عنه أن النبي صلى َّللا عليه وعلى آله وسلم قال

 ال اْمرأةً  يَمسَّ  أنْ  من له َخيرٌ  َحِديدٍ  من يَطٍ بَِمخْ  أَحِدُكمْ  رأسِ  في يُطَعنَ  أَلَنْ 

 لَهُ  تَِحلُّ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  يسار بن معقل:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1041: الرقم أو الصفحة

 يسير، باختالف( 5090(( )المسند)) في الروياني أخرجه:  التخريج

(( والترهيب الترغيب)) في كما والبيهقي ،(496)( 00/055) والطبراني

 لهما واللفظ( 0/06) للمنذري

 وحث النبي صلى هللا عليه وسلم أمته على عدم المغاالة في المهور،

 أَْيَسُرهُ  النَِّكاحِ  َخْيرُ  وفي الصحيح عن عقبة بن عامر

 السلسلة:  المصدر|  انياِللب:  المحدث|  عامر بن عقبة:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5940: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 مسلم شرط على صحيح

  وعن أبي هريرة رضي َّللا عنه أن النبي صلى َّللا عليه وآله وسلم قال:
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جوهُ  ، وخلقَه دينَه ترَضونَ  َمن إليكم خطبَ  إذا  في فتنةٌ  تَكن تفعلوا إالَّ  فزوِّ

 عريضٌ  وفسادٌ  األرضِ 

 الترمذي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  5094: الرقم أو الصفحة

( 5867) ماجه وابن له، واللفظ( 5094) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف

الذي تسوده الفضيلة إال بعد  المجتمع المسلم وهذه الجريمة ال تحصل في

 تدبير عظيم من كال الطرفين يدل على إجرامهما وفسادهما.

وقد وضعت الشريعة شروطاً من الصعب جداً توافرها قبل إيقاع العقوبة، 

ة جلداً فإن لم تتوافر هذه الشروط مجتمعة ال يقام الحد على صاحب الجريم

كان أو رجماً، فهذه الجريمة ال تثبت إال بشهادة أربعة شهود عدول يشهدون 

لَْوال َجاُءوا  عند القاضي أنهم رأوا الرجل والمرأة يزنيان، قال هللا تعالى: ﴿

ِ هُُم الْ  هََداِء فَأُْولَئَِك ِعْنَد هللاَّ ﴾  َكاِذبُونَ َعلَْيِه بِأَْربََعِة ُشهََداَء فَإِْذ لَْم يَأْتُوا بِالشُّ

 [.13]النور:

وقد فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف رجالً عفيفاً أو 

َوالَِّذيَن يَْرُموَن  امرأة عفيفة بالزنا ثم لم يأت بأربعة شهداء، قال هللا: ﴿

ْلَدةً َوال تَْقبَلُوا لَهُْم اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشهََداَء فَاْجلُِدوهُْم ثََمانِيَن جَ 

 [.4﴾ ]النور: َشهَاَدةً أَبًَدا َوأُْولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ 

حتى لو شهد ثالثة على رجل أو امرأة بالزنا، وذكروا أنهم رأوا منهما الزنا 

بال خفاء، فإن هؤالء الشهود الثالثة يجلدون، ويَسلم الرجل والمرأة من حد 

 يكونوا أربعة! الزنا؛ لكون الشهود لم

وقد قرر الفقهاء أنَّ الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه، فإن التوبة تُْسقِط عنه 

الحد، وإذا رجع عن إقراره وكذَّب نفسه لم يُقم عليه الحد، وإذا اختلف 

الشهود في وصف الحادثة يسقط الحد عن المتهمين بالزنا ويجلد الشهود حد 

بامرأة وسّماها، فإنه يُقام الحد عليه !! بل لو أقر رجل بأنه زنى القذف

 وحده، وال يقام على تلك المرأة إال إذا أقرت!

https://www.alukah.net/web/dosary/0/111062/
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، فأي شبهة «ادرءوا الحدود بالشبهات»ومن القواعد الشرعية المعروفة: 

فإنها تكون في صالح المتهم، ويجب على القاضي أن يسقط الحد عن 

 الرجل أو المرأة بأدنى شبهة.

بت الشريعة اإلس المية في الستر على عورات المسلمين، وإمساك وقد رغَّ

إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن  األلسنة عن ذكر الفاحشة إن وقعت، قال هللا تعالى: ﴿

ُ يَْعلَُم  ْنيَا َواآلِخَرِة َوهللاَّ تَِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم فِي الدُّ

 [.19﴾ ]النور: ُمونَ َوأَْنتُْم ال تَْعلَ 

 وحين أقر ماعز اِلسلمي رضي َّللا عنه بالزنا لم يستعجل النبي صلى َّللا

عليه وسلم في رجمه، بل حرص على أن يجد أي مسوغ لمنع إقامة الحد 

 عليه، وعاتب الرجل الذي حثه على اإلقرار وتمنى أنه ستره،

 هللاُ  صلَّى - نبيَّ ال أتى ماعًزا أنَّ  وفي الصحيح عن نعيم بن هزال اِلسلمي

 سترتَهُ  لو:  لهزالِ  وقال برجِمِه، فأمر مراٍت، أربعَ  عندهُ  فأقرَّ  - وسلَّمَ  عليهِ 

 لكَ  خيًرا كان ؛ بثوبِكَ 

 تخريج:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  اِلسلمي هزال بن نعيم:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0100: الرقم أو الصفحةةالمصابيح مشكاة

 حسن إسناده

رسول هللا صلي هللا عليه  أن  اِلسلمي هزال بن نعيم وفي الصحيح عن

الُ  يا  وسلم قال :  لكَ  خيًرا كان بثوبِكَ  َستَْرتَه لو!  هَزَّ

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  اِلسلمي هزال بن نعيم:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  7880: الرقم أو الصفحة الجامع

 في والنسائي يسير، باختالف( 4077) داود أبو أخرجه:  جالتخري

 .لهما واللفظ مطوالً ( 05980) وأحمد ،(7090(( )الكبرى السنن))

 في يتيًما مالِكٍ  بنُ  ماعزُ  كانَ  وفي الصحيح عن نعيم بن مسعود اِلشجعي 

ِ  رسولَ  ائتِ  أبي لَهُ  فقالَ  الحيِّ  منَ  جاريةً  فأصابَ  أبي ِحجرِ  ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

 أن رجاءَ  بذلِكَ  يريدُ  وإنَّما لَكَ  يستغفِرُ  لعلَّهُ  صنعتَ  بما فأخبِرهُ  وسلَّمَ  عليهِ 

ِ  رسولَ  يا فقالَ  فأتاهُ  مخرًجا لَهُ  يَكونَ  ِ  كتابَ  عليَّ  فأقِم َزنَْيتُ  إنِّي هللاَّ  هللاَّ
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ِ  رسولَ  يا فقالَ  فعادَ  عنهُ  فأعرضَ  ِ  كتابَ  عليَّ  فأقِم َزنَْيتُ  إنِّي هللاَّ  حتَّى هللاَّ

ُ  صلَّى قالَ  مرارٍ  أربعَ  قالَها اتٍ  أربعَ  قلتَها قد إنَّكَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  قالَ  فبَِمن مرَّ

 جامعتَها هل قالَ  نَعم قالَ  باشرتَها هل قالَ  نَعم قالَ  ضاجعتَها هل قالَ  بفاُلنةٍ 

ةِ  إلى بِهِ  فأُْخِرجَ  يُرَجمَ  أن بِهِ  فأمرَ  قالَ  نَعم قالَ  افل الحرَّ  مسَّ  فوجدَ  ُرجمَ  مَّ

ِ  عبدُ  فلقيَهُ  يشتدُّ  فخرجَ  جزعَ  الحجارةِ   فنزعَ  أصحابُهُ  عجزَ  وقد أُنَْيسٍ  بنُ  هللاَّ

ُ  صلَّى النَّبيَّ  أتى ثمَّ  فقتلَهُ  بِهِ  فرماهُ  بعيرٍ  بوظيفِ  لَهُ   ذلِكَ  فَذَكرَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  بَ فيتو يتوبَ  أن لعلَّهُ  تَرْكتُموهُ  هالَّ  فقالَ  لَهُ   عليهِ  هللاَّ

:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  اِلشجعي مسعود بن نعيم:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  4458: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح

 ..."أن لعله: "قوله دون صحيح

فهل بعد هذا كله يُقال: إنه جلد الزاني غير المحصن، ورجم الزاني 

 المحصن يُنافي رحمة الشريعة وحكمتها؟!

يُعلن بها ماذا يبقى لإلنسان من آدميته وكرامته إذا تُركت هذه الفاحشة 

أمراض القلوب من غير استحياء، ثم ال يمنعهم أحد من هذه الفاحشة؟! إن 

من يتجرأ على هذه الفعلة الشنيعة، ثم افتضح حاله حتى يراه هذا العدد في 

ذلك الوضع؛ لهو إنسان مفسد ضال مضل، ولو لم يتم بتره أو تربيته فإنه 

 يشكل خطراً عظيماً على المجتمع كله.

غير  عقوبة الزاني اس قد يقول: ما هي حكمة الشريعة في جعلوبعض الن

المحصن جلد مائة وتغريب عام، وجعل عقوبة الزاني المحصن الرجم 

 بالحجارة؟!

أن الشريعة وضعت عقوبة الجلد على أساس محاربة الدوافع  والجواب:

، فالذي يدعو الزاني تدعو للجريمة بالدوافع التي تصرف عن الجريمةالتي 

للزنا هو اشتهاء اللذة واالستمتاع بالنشوة التي تصحبها، والدافع الذي 

يصرف اإلنسان عن هذه اللذة المحرمة هو األلم، فالشريعة حينما جعلت 

لى عقوبة الجلد للزاني غير المحصن لم تضعها اعتباطاً، وإنما وضعتها ع

 أساس من طبيعة اإلنسان، وفهم لنفسيته وعقليته.

https://www.alukah.net/sharia/0/695/


99 
 

والشريعة اإلسالمية حينما قررت عقوبة الجلد للزنا دفعت العوامل النفسية 

التي تدعو للزنا بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزنا، فإذا ارتكب الزاني 

غير المحصن الزنا وجلد، ففيما يصيبه من ألم الجلد ما ينسيه اللذة، ويحمله 

 على عدم التفكير فيها مرة أخرى.

ب من بلده الذي زنى فيه إلى بلد  باإلضافة إلى أن الزاني غير المحصن يُغرَّ

آخر لمدة سنة، وذلك للتمهيد لنسيان الجريمة بأسرع ما يمكن، وألن إبعاد 

المجرم من مكان الجريمة يجنبه مضايقات كثيرة، واإلبعاد يهيء له أن يحيا 

د، وأن يتوب إلى هللا في غربته، ثم يأتي إلى الناس حياة كريمة من جدي

 بوجه جديد.

ووضعت الشريعة عقوبة الرجم للزاني المحصن على نفس اِلساس الذي 

ولكن شددت عقوبة  وضعت عليه عقوبة الجلد للزاني غير المحصن،

المحصن لإلحصان؛ ألن اإلحصان يصرف الشخص عادة عن التفكير في 

د ذلك فإنما يدل ذلك على قوة اشتهائه للَّذة المحرمة، الزنا، فإن فكر فيه بع

وشدة اندفاعه لهذه الجريمة البشعة، فناسب أن توضع له عقوبة غليظة جداً 

بحيث إذا فكر في هذه اللذة المحرمة، وذكر معها العقوبة التي يستحقها 

ة شرعاً؛ تغلب التفكير في األلم الذي يصيبه من العقوبة على التفكير في اللذ

 التي يصيبها من الجريمة.

إن الزاني المحصن مثٌَل سيء لغيره من المحصنين، وليس للمثل السيء في 

الشريعة حق البقاء، فإن بقاءه في المجتمع ضرر محض، وقتله رحمة 

 بالمجتمع كما يقطع العضو المصاب بالسرطان رحمة بالبدن.

على األخالق فالشريعة اإلسالمية تقوم على الفضيلة المطلقة، وتحرص 

واألعراض واألنساب من التلوث واالختالط، وهي توجب على اإلنسان أن 

يجاهد شهوته وال يستجيب لها إال من طريق الحالل، وأوجبت عليه إذا 

لها ما ال  استطاع الزواج أن يتزوج حتى ال يُعرِّض نفسه للفتنة أو يَُحمِّ

ه وعزيمته فعقابه أن تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته الشهوات على عقله ودين

يجلد مائة جلدة، وشفيعه في عدم رجمه تأخيره في الزواج الذي أدى به إلى 

 الجريمة
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أما إذا تزوج فأحصن فقد حرصت الشريعة أال تجعل له بعد اإلحصان 

سبيالً إلى الجريمة، فلم تجعل الزواج أبدياً حتى ال يقع في الجريمة أحد 

حت للزوج الطالق، وأباحت للزوجة الخلع، الزوجين إذا فسد ما بينهما، فأبا

وهو طلب الطالق مقابل مال تعطيه زوجها، وأباحت كذلك للزوجة أن 

تطلب الفسخ لغيبة الزوج الطويلة أو مرضه أو إعساره أو ألي ضرر 

يلحقها في بقائها معه، وهكذا أباحت للزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة 

 على أن يعدل بينهن.

الشريعة للمحصن كل أبواب الحالل، وأغلقت دونه باب  وبهذا فتحت

الحرام، فإذا زنى مع هذا فال وجه لتخفيف العقوبة عنه، وموته خير له حتى 

 ال يزداد إثماً إلى إثمه، وخير للمجتمع ليسلم من شره.

 وأخيراً: كم عدد المرات التي أُقيم فيها حد الرجم؟!

ود يوهمون الناس أن الشريعة ما أعداء الشريعة المنفرون من تطبيق الحد

هي إال مجرد تطبيق حد الجلد والرجم، مع أن المتتبع للتاريخ اإلسالمي 

القديم والمعاصر ال يجد هذه العقوبة قد نفذت حال تنفيذ العقوبات إال في 

أعداد محدودة جداً، فإن الشريعة ضيقت جداً في إثبات الزنا، فلم تجعله 

ادة أربعة عدول يشهدون أنهم رأوا الرجل والمرأة يثبت إال باإلقرار أو بشه

يزنيان، حتى لو رأوهما مضطجعين على فراش واحد فإن هذا ال يثبت 

جريمة الزنا، فيعزران على فعلهما هذا، وال يطبق عليهما حد الزنا إال إذا 

اعترفا أو شهد األربعة الشهود بالزنا الواضح الذي ال لبس فيه، وهذا من 

، ولهذا لم يثبت حد الزنا على أحد بشهادة أربعة شهود من أصعب األشياء

أول اإلسالم إلى زماننا هذا إال نادراً جداً، ويحصل بتشريع هذا الحد وتنفيذه 

األمن واالستقرار للمجتمع، وإن لم تتوافر شروط إقامة الحد على أحد من 

 الزناة.

عالن يجب "الجريمة إذا ارتُِكبت في غير إ قال المطيعي رحمه َّللا:

االستمرار في سترها، ومنع كشفها، وهذا تضييق للعقاب، وجعله رمزاً 

 .(580/00. تتمة المجموع )  مانعاً، بدل أن يكون عاماً جامعاً "
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وبهذا يتبين أن حد رجم الزاني المحصن أو جلد الزاني غير المحصن ال 

الحد رحمة ينافي النقل وال العقل، فاهلل الحكيم الرحيم هو الذي شرع هذا 

 بعباده ومصلحة لهم.

ولالستزادة في هذا الموضوع ينظر كتاب: التشريع الجنائي اإلسالمي 

( 046/0(، وما بعدها، و)  606/5للعالمة عبد القادر عودة رحمه َّللا )  

 وما بعدها.

 صاحب الوالية في إقامة الحد:

لماء ألن إن المطالب بتطبيق الحد هو اإلمام الحاكم أو نائبه باتفاق الع

الخطاب في قوله تعالى: فَاْجلُِدوا ألولياء األمر من الحكام ألن هذا حكم 

يتعلق بإصالح الناس جميعا، وذلك منوط باإلمام، وإقامة مراسم الدين 

واجبة على المسلمين، واإلمام ينوب عنهم فيها إذ ال يمكنهم االجتماع على 

 الجاهلية في األخذ بالثأر. إقامة الحدود، ومنعا للفوضى، والعودة إلى عادة

 وأضاف اإلمامان مالك والشافعي: السادة في شأن العبيد، لكن عند مالك

 في الجلد دون القطع، وعند الشافعي في قول: في كل جلد وقطع. ودليلهما

 ما أخرجه الستة غير السنائي من قوله صلّى هللا عليه وسلم في األمة:  

ليه وسلََّم، يقوُل: إَذا َزنَْت أَمةُ أَحِدُكْم، فَتَبَيََّن ِزنَاهَا، َسِمْعُت النبيَّ َصلَّى هللاُ ع

ْب، ثُمَّ إْن  ْب َعلَْيهَا، ثُمَّ إْن َزنَْت فَْليَْجلِْدهَا الَحدَّ، واَل يُثَرِّ فَْليَْجلِْدهَا الَحدَّ، واَل يُثَرِّ

 ِمن َشَعٍر. َزنَِت الثَّالِثَةَ، فَتَبَيََّن ِزنَاهَا فَْليَبِْعهَا ولو بَحْبلٍ 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0004الصفحة أو الرقم: 

: قال وما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن علي رضي َّللا عنه قال

أَيُّهَا النَّاُس، أَقِيُموا علَى أَِرقَّائُِكُم الَحدَّ، رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم:  يَا 

ُ عليه وسلََّم  َمن أَْحَصَن منهْم، َوَمن لَْم يُْحِصْن، فإنَّ أََمةً لَِرسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ا َزنَْت، فأَمَرنِي أَْن أَْجلَِدهَا، فَإَِذا هي َحديُث َعْهٍد بنِفَاٍس، فََخِشيُت إْن أَنَا َجلَْدتُهَ 

ُ عليه وسلََّم، فَقاَل: أَْحَسْنَت. وفي  أَْن أَْقتُلَهَا، فََذَكْرُت ذلَك للنبيِّ َصلَّى هللاَّ
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، بهذا اإلْسنَاِد، َولَْم يَْذُكْر َمن أَْحَصَن منهْم، َوَمن لَْم  دِّيِّ رواية: َعِن السُّ

 يُْحِصْن. َوَزاَد في الَحديِث اْتُرْكهَا حتَّى تََماثََل.

 بن أبي طالب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الراوي : علي

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5701الصفحة أو الرقم: 

 ابن عمر رضي َّللا عنهما أنه أقام حدا على بعض إمائه.وما روي عن 

انِي فَاْجلُِدوا  انِيَةُ َوالزَّ وقال الحنفية: ال يملك السيد أن يقيم حدا ما، لْلية: الزَّ

... والخطاب بال شك لألئمة دون سائر الناس، ولم يفرق في المحدودين بين 

الي أمر عبيدهم إلى األحرار والعبيد. وأما األحاديث فيراد بها رفع المو

الحكام ليقيموا الحد عليهم، وفعل ابن عمر رأي له ال يعارض اآلية. والجالد 

 يكون من خيار الناس وفضالئهم، حسبما يختار اإلمام.

 أداة الجلد: -4

 أجمع العلماء على

أن الجلد يجب بالسوط الذي ال ثمرة له، وهو الوسط بين السوطين، ال شديد 

 النبي صلّى هللا عليه وسلم. وال ليّن، كما فعل

وقال مالك والشافعي: الضرب في الحدود كلها سواء، ضرب غير مبّرح 

)غير شديد( . ضرب بين ضربين ألنه لم يرد شيء في تخفيف الضرب وال 

 تثقيله.

وقال الحنفية: التعزير أشد الضرب، وضرب الزنى أشد من الضرب في 

احتجاجا بفعل عمر الذي الخمر، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف، 

 خفف في ضرب الشارب.

 صفة الجلد وطريقة الضرب ومكانه عند الجمهور: -1

أن يكون مؤلما ال يجرح وال يقطع )يبضع( وال يخرج الضارب يده من 

تحت إبطه، عمال بقول عمر الذي أتى بسوط بين سوطين وقال للضارب: 

عالى: َوال اضرب وال يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه، وألن قوله ت

ِ معناه النهي عن التخفيف في الجلد.  تَأُْخْذُكْم بِِهما َرْأفَةٌ فِي ِديِن هللاَّ
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 ومواضع الضرب في الحدود والتعزير: ظهر اإلنسان في رأي مالك 

لقوله صلّى َّللا عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن 

َذَف اْمَرأَتَهُ ِعْنَد النبيِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم أنَّ ِهالَل بَن أَُميَّةَ، قَ   ابن عباس:

بَشِريِك اْبِن َسْحماَء، فقاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: البَيِّنَةَ أْو َحدٌّ في 

ِ، إذا َرأَى أَحُدنا علَى اْمَرأَتِِه َرُجاًل يَْنطَلُِق يَْلتَِمُس  ظَْهِرَك، فقاَل: يا َرسوَل هللاَّ

نَةَ، فََجَعَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم يقوُل: البَيِّنَةَ وإالَّ َحدٌّ في ظَْهِرَك فقاَل البَيِّ 

ُئ ظَْهِري ِمَن  ُ ما يُبَرِّ ِهالٌل: والذي بََعثََك بالَحقِّ إنِّي لَصاِدٌق، فَلَيُْنِزلَنَّ هللاَّ

، فَنََزَل ِجْبِريُل وأَْنَزَل عليه فَقََرأَ حتَّى بَلََغ:  ُموَن أْزواَجُهْم{: }والذيَن يَرْ الَحدِّ

اِدقِيَن{ فاْنَصَرَف النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم فأْرَسَل إلَْيها،  }إْن كاَن ِمَن الصه

َ يَْعلَُم أنَّ أَحَدُكما  فَجاَء ِهالٌل فََشِهَد، والنبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم يقوُل: إنَّ هللاَّ

ا كانَْت ِعْنَد الخاِمَسِة وقَّفُوها، كاِذٌب، فَهْل ِمنْ  ُكما تائٌِب ثُمَّ قاَمْت فََشِهَدْت، فَلَمَّ

أَْت ونََكَصْت، حتَّى ظَنَنَّا أنَّها تَْرِجُع،  وقالوا: إنَّها ُموِجبَةٌ، قاَل ابُن عبَّاٍس: فَتَلَكَّ

َصلَّى هللاُ عليه  ثُمَّ قالَْت: ال أْفَضُح قَْوِمي سائَِر اليَوِم، فََمَضْت، فقاَل النبيُّ 

وسلََّم: أْبِصُروها، فإْن جاَءْت به أْكَحَل الَعْينَْيِن، سابَِغ األْليَتَْيِن، َخَدلََّج 

اقَْيِن، فَهو لَِشِريِك اْبِن َسْحماَء، فَجاَءْت به َكذلَك، فقاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ  السَّ

ِ لَكانَ   لي ولَها َشأٌْن. عليه وسلََّم: لَْوال ما َمَضى ِمن ِكتاِب هللاَّ

الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 4747البخاري الصفحة أو الرقم: 

 : اإلمام مخير، إن شاء جّرد وإن شاء ترك.وقال اِلوزاعي

وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه ال يجرد المحدود في الحدود كلها فيما عدا 

 الفرو والحشو، فإنه ينزع عنه، فإنه لو ترك عليه ذلك، لم يبال بالضرب، 

 الشفاعة في الحدود: -6

ِ النهي عن تخفيف الحد وإسقاطه، يراد بآية وَ  ال تَأُْخْذُكْم بِِهما َرْأفَةٌ فِي ِديِن هللاَّ

وهو دليل على تحريم الشفاعة في إسقاط حد الزنى ألنها تعطيل إلقامة حد 

 هللا تعالى، وكذلك تحرم الشفاعة في سائر الحدود، لما
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في َعْهِد َرسوِل  أنَّ اْمَرأَةً َسَرقَتْ أخرجه الخمسة  عن عروة بن الزبير     

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم في َغْزَوِة الفَْتِح، فَفَِزَع قَْوُمها إلى أُساَمةَ بِن َزْيٍد  هللاَّ

ِ َصلَّى  َن وْجهُ َرسوِل هللاَّ ا َكلََّمهُ أُساَمةُ فيها، تَلَوَّ يَْستَْشفُِعونَهُ، قاَل ُعْرَوةُ: فَلَمَّ

ِ، قاَل أُساَمةُ: اْستَْغفِْر لي هللاُ عليه وسلََّم، فقاَل: أتَُكلِّ  ُمنِي في َحدٍّ ِمن ُحُدوِد هللاَّ

ِ بما هو  ِ َخِطيبًا، فأْثنَى علَى هللاَّ ا كاَن الَعِشيُّ قاَم َرسوُل هللاَّ ِ، فَلَمَّ يا َرسوَل هللاَّ

ا بَْعُد، فإنَّما أْهلََك النَّاَس قَْبلَُكْم: أنَّهُْم كانُوا  إذا َسَرَق فِيِهُم أْهلُهُ، ثُمَّ قاَل: أمَّ

ِعيُف أقاُموا عليه الَحدَّ، والذي نَْفُس  الشَِّريُف تََرُكوهُ، وإذا َسَرَق فِيِهُم الضَّ

 ِ ٍد َسَرقَْت لَقَطَْعُت يََدها ثُمَّ أَمَر َرسوُل هللاَّ ٍد بيَِدِه، لو أنَّ فاِطَمةَ بْنَت ُمَحمَّ ُمَحمَّ

فَقُِطَعْت يَُدها، فََحُسنَْت تَْوبَتُها بَْعَد ذلَك  َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم بتِْلَك الَمْرأَةِ 

 ِ َجْت قالَْت عائَِشةُ: فَكانَْت تَأْتي بَْعَد ذلَك فأْرفَُع حاَجتَها إلى َرسوِل هللاَّ وتََزوَّ

 َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم.

الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 4004رقم: البخاري الصفحة أو ال

لطاَن. --1  في الَحديِث: النَّْهُي عن الشَّفاعِة في الُحدوِد إذا بَلََغت السُّ

 َوفيه: َمنقبةٌ ظاِهرةٌ أِلُسامةَ رضي هللا عنه. --2

3-- . حمِة فيَمن وَجَب عليه الَحدُّ  َوفيه: تَرُك الرَّ

 َرَف الجاني ال يُسقِط الَحدَّ عنه.َوفيه: أنَّ شَ  --4

 َوفيه: أنَّ أحكاَم هللاِ َعزَّ وَجلَّ يَستَوي فيها الشَّريُف والَوضيُع. --5

رضي هللا عنهما أنه سمع النبي صلّى هللا  وأخرج أبو داود عن ابن عمر

َ   عليه وسلم يقول: ِ فقَد ضادَّ هللاَّ ،  َمن حالَت شفاعتُهُ دوَن حدٍّ من حدوِد هللاَّ

ِ حتَّى ينِزَع عنهُ ،  وَمن خاصَم في باطٍل َوهَو يعلُمهُ ، لم يَزْل في َسخِط هللاَّ

ا قالَ  ُ َردغةَ الخباِل حتَّى يخرَج ِممَّ  وَمن قاَل في مؤمٍن ما ليَس فيِه أسكنَهُ هللاَّ

 الراوي : عبدَّللا بن عمر | المحدث : اِللباني | المصدر : صحيح أبي داود

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 0187م: الصفحة أو الرق

 (1091(، وأحمد )0187التخريج : أخرجه أبو داود )
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 الترغيب في إقامة الحدود: -7

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر على الحث على إقامة  دل قوله تعالى: إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهللَّ

 تثال أمر هللا تعالى وتنفيذ أحكامه على النحو الذي شرعها.الحد، وام

 ذا أَدري ما و ؟ ال أم كان أنَبيًّا أَتُبَّعُ  أدري ما  وفي المحلي عن أبي هريرة

 ؟ ال أم ألهلِها كفَّاراتٌ  الُحدودُ  أدري ما و ؟ ال أم كانَ  أَنبيًّا القَرنينِ 

 الجامع صحيح:  درالمص|  اِللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1104: الرقم أو الصفحة

 ،(9145) والبزار مختصراً،( 4674) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0574) والحاكم

 وفي الحديِث: التَّنبيهُ إلى َعدِم القَوِل في أيِّ أْمٍر بغيِر ِعلٍم. --1

ا ليس للمْرِء به ِعْلٌم ُمحقٌَّق.وفيه: أنَّه يَْنب --2  غي التَّوقُُّف عمَّ

 حضور إقامة الحد: -9

دل ظاهر قوله تعالى: َوْليَْشهَْد َعذابَهُما طائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن على وجوب 

الحضور على طائفة من المؤمنين، للتنكيل والعبرة والعظة، لكن الفقهاء 

 اختلفوا في ذلك:

بلة: ينبغي أن تقام الحدود كلها في مأل من الناس ألن فقال الحنفية والحنا

 المقصود من الحد هو زجر الناس. والطائفة في قول أحمد والنخعي: واحد.

وقال المالكية والشافعية: يستحب حضور جماعة، وهما اثنان في القول 

المشهور لمالك، وأربعة على األقل في رأي الشافعية وفي قول مالك 

 والليث.

 الحد: حكمة -8

إن الحد عقوبة تجمع بين اإليالم الخفيف واالستصالح، أما اإليالم فلقوله 

تعالى: َوْليَْشهَْد َعذابَهُما فسميت العقوبة عذابا، ويراد من هذه العقوبة أيضا 
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الزجر واإلصالح ألنه يمكن أن يراد من العذاب: ما يمنع المعاودة كالنكال، 

 فيكون الغرض منه االستصالح. 

 هل اآلية منسوخة؟ -50

انِي ال يَْنِكُح إاِلَّ زانِيَةً ...  إن آية الزَّ

منسوخة في رأي أكثر العلماء بقوله تعالى: َوأَْنِكُحوا اأْلَيامى ِمْنُكْم ]النور 

[ لذا قال الحنفية: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن 32/ 24

لزانية صحيح، وإذا زنت يتزوجها. وقال غير الحنفية أيضا: إن التزوج با

 زوجة الرجل لم يفسد النكاح، وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته.

وروي أن رجال زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي هللا عنه، فجلدهما مائة 

جلدة، ثم زّوج أحدهما من اآلخر مكانه، ونفاهما سنة، وهذا ما يحدث اآلن 

ن عمر وابن مسعود وجابر رضي في المحاكم الشرعية. وروي مثل ذلك ع

 (540كتاب الحدود  –. )الفقة علي المذاهب االربعة هللا عنهم

وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من 

حائط )بستان( ثمرة، ثم أتى صاحب البستان، فاشترى منه ثمره، فما سرق 

كتاب الحدود  –عة )الفقة علي المذاهب االرب حرام، وما اشترى حالل.

540) 

 عموم التحريم: -55

حرم هللا تعالى الزنى في كتابه، سواء في أي مكان في العالم، فحيثما زنى 

الرجل فعليه الحد، وهذا قول الجمهور )مالك والشافعي وأبي ثور وأحمد( 

قال ابن المنذر: دار الحرب ودار اإلسالم سواء، ومن زنى فعليه الحّد، على 

انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ واِحٍد ِمْنهُما ِمائَةَ َجْلَدٍة.ظاهر قوله ت انِيَةُ َوالزَّ  عالى: الزَّ

في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك،  وقال الحنفية

خرج إلى دار اإلسالم، لم يحّد ألن الزنى وقع في مكان ال سلطان لإلمام  ثم

ن لم يجب عليه الحد، وعليه التوبة المسلم عليه، لكن يكون زناه حراما وإ

 من الحرام.
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 [            1الى  4( : اآليات 04الحكم الثالث حد القذف ]سورة النور ) -0

َوالهِذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصناِت ثُمه لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشَهداَء فَاْجلُِدوُهْم ثَمانِيَن  

( إاِله الهِذيَن تابُوا 4َدةً أَبَداً َوأُولئَِك ُهُم اْلفاِسقُوَن )َجْلَدةً َوال تَْقبَلُوا لَُهْم َشها

َ َغفُوٌر َرِحيٌم )  (1ِمْن بَْعِد ذلَِك َوأَْصلَُحوا فَإِنه َّللاه

 التهْفِسيُر 

والذين يرمون بالفاحشة العفائف من النساء )واألعفّاء من الرجال  - 4

-موهم به من الفاحشة فاجلدوهم مثلهن(، ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما ر

ثمانين جلدة، وال تقبلوا لهم شهادة أبًدا، وأولئك الذين يرمون  -أيها الحكام

 العفائف هم الخارجون عن طاعة هللا.

إال الذين تابوا إلى هللا بعد الَّذي أقدموا عليه من ذلك، وأصلحوا أعمالهم  - 5

 لمن تاب من عباده رحيم بهم.فإن هللا يقبل توبتهم وشهادتهم، إن هللا غفور 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

أرشدت اآلية إلى وجوب حد القاذف ثمانين جلدة إذا عجز عن إثبات  -1

تهمته بأربعة شهود، وإلى الحكم برد شهادته، وصيرورته فاسقا، إال إذا 

ل عنه تاب فتقبل شهادته وترتفع صفة الفسق عنه في رأي الجمهور، وتزو

صفة الفسق فقط بالتوبة في مذهب الحنفية، ويظل مردود الشهادة أبدا وإن 

 تاب.

ا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  يَْرُمونَ  َوالَِّذينَ : }نَزلَتْ  لمَّ

 لَهُمْ  تَْقبَلُوا َواَل  َجْلَدةً  ثََمانِينَ  فَاْجلُِدوهُمْ  ُشهََداءَ  بِأَْربََعةِ  يَأْتُوا لَمْ  ثُمَّ  اْلُمْحَصنَاتِ 

 أُنِزلتْ  أهكذا: األنصارِ  سيدُ  وهو ُعبادةَ، بنُ  سعدُ  قال[ 4: النور{ ]أَبًَدا َشهَاَدةً 

 أاَل  األنصاِر، َمْعشرَ  يا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال هللاِ؟ رسولَ  يا

 لٌ رجُ  فإنَّه تَلُْمه، ال هللاِ، رسولَ  يا: قالوا سيُِّدكم؟، يقولُ  ما إلى تسَمعونَ 

جَ  ما وهللاِ  َغيوٌر،  فاجتَرأَ  قطُّ، له امرأةً  طلَّقَ  وما بِكًرا، إالَّ  قطُّ  امرأةً  تزوَّ

َجها أنْ  على منَّا رُجلٌ   هللاِ، رسولَ  يا وهللاِ : سعدٌ  فقال َغْيَرتِه، شدةِ  من يتزوَّ

، أنَّها ألعلَمُ  إنِّي ْبتُ  قد ولكنِّي هللاِ، من وأنَّها حقٌّ  قد لَكاًعا وجدتُ  لو أنِّي تعجَّ

َذها َكه، وال أُهيَِّجه أنْ  لي يُكنْ  لم رُجلٌ  تفَخَّ  ُشهداَء، بأربعةِ  آتِيَ  حتى أُحرِّ
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 جاء حتى يسيًرا، إال لبِثوا فما: قال حاجتَه، يقِضيَ  حتى بهم آتي ال فوهللاِ 

 ِعشاًء، أرِضه من فجاءَ  عليهم، تِيبَ  الذين الثالثةِ  أحدُ  وهو أُميَّةَ، بنُ  ِهاللُ 

 أصبََح، حتى يُِهْجه، فلم بأُُذنَْيه، وسِمعَ  بَعْينَْيه، فرأى رُجاًل، أهلِه عندَ  دَ فوجَ 

 جئتُ  إنِّي هللاِ، رسولَ  يا: فقال وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على فغدا

، فرأيتُ  رُجاًل، عنَدها فوَجدتُ  ِعشاًء، أهلي ، وسِمعتُ  بَعْينَيَّ  فَكِره بأُُذنَيَّ

 األنصاُر، واجتَمَعتِ  عليه، واشتَدَّ  به، جاء ما وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ 

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  يضِربُ  اآلنَ  ُعبادةَ، بنُ  سعدُ  قال بما ابتُلِينا قد: فقالوا

 وهللاِ،: ِهاللٌ  فقال المسلميَن، في شهادتَه ويُبِطلُ  أَُميَّةَ، بنَ  ِهاللَ  وسلَّمَ  عليه

 قد إنِّي هللاِ، رسولَ  يا: ِهاللٌ  فقال َمْخرًجا، منها لي هللاُ  يجَعلَ  أنْ  ألرجو إنِّي

 هللاِ  رسولَ  إنَّ  فوهللاِ  لصادٌق، إنِّي يعلَمُ  وهللاِ  به، ِجئتُ  مما عليكَ  اشتَدَّ  ما أرى

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على نَزلَ  إذ بَضْربِه يأُمرَ  أنْ  يريدُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

- ِجْلِده تَربُّدِ  في ذلك عَرفوا الَوْحيُ  عليه نَزلَ  إذا وكان الَوْحُي، لَّمَ وس عليه

 يَْرُمونَ  َوالَِّذينَ : } فنزلَتْ  الَوْحِي، من فَرغَ  حتى عنه فأمَسكوا -يعني

 آليةَ ا[ 6: النور...{ ]أََحِدِهمْ  فََشهَاَدةُ  أَْنفُُسهُمْ  إاِلَّ  ُشهََداءُ  لَهُمْ  يَُكنْ  َولَمْ  أَْزَواَجهُمْ 

ي كلَّها،  فقد ِهالُل، يا أبِشرْ : فقال وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  عن فُسرِّ

 عزَّ  ربِّي من ذاكَ  أرجو كنتُ  قد: ِهاللٌ  فقال ومخرًجا، فرًجا لكَ  هللاُ  جَعلَ 

،  إليها، فأرسلوا إليها، أرِسلوا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال وجلَّ

 وذَكَرهما، عليهما، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فتاََلها فجاَءْت،

نيا، عذابِ  من أَشدُّ  اآلخرةِ  عذابَ  أنَّ  وأخبََرهما  رسولَ  يا وهللاِ : ِهاللٌ  فقال الدُّ

: وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال كَذَب،: فقالَتْ  عليها، صَدقتُ  لقد هللاِ،

 لمن إنَّه باهللِ  شهاداتٍ  أربعَ  فشِهدَ  اشهَْد،: لِهاللٍ  فقيلَ  بينَهما، اَلِعنوا

ا الصادقيَن، نيا عذابَ  فإنَّ  هللاَ، اتَّقِ  ِهالُل، يا: قيلَ  الخامسِة، في كان فلمَّ  الدُّ

: فقال العذاَب، عليكَ  تُوِجبُ  التي الموجبةَ  هذه وإنَّ  اآلخرِة، عذابِ  من أهَونُ 

بُني ال وهللاِ، ال  أنَّ : الخامسةِ  في فشِهدَ  عليها، يجلِْدني لم كما ها،علي هللاُ  يُعذِّ

 إنَّه باهللِ  شهاداتٍ  أربعَ  اشهَدي: لها قيلَ  ثم الكاذبيَن، ِمن كان إنْ  عليه هللاِ  لعنةَ 

ا الكاذبيَن، لمن نيا عذابَ  فإنَّ  هللاَ؛ اتَّقِ : لها قيلَ  الخامسةُ  كانتِ  فلمَّ  أهَونُ  الدُّ

أَتْ  العذاَب، عليكِ  تُوِجبُ  التي الموجبةُ  هذه وإنَّ  اآلخرِة، عذابِ  من  فتَلَكَّ

 هللاِ  غَضبَ  أنَّ  الخامسةِ  في فشِهَدتْ  قومي، أفَضحُ  ال وهللاِ : قالت ثم ساعةً،

قَ  الصادقيَن، من كان إنْ  عليها  بينهما، وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  ففرَّ
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 وَمن ولَُدها، يُرَمى وال به، هي تُرَمى وال ألٍب، ولَُدها يُدَعى ال أنْ  وقَضى

، فعليه ولََدها، رَمى أو رماها  من قُوتَ  وال عليه، لها بيتَ  ال أنْ  وقَضى الَحدُّ

قانِ  أنَّهما أجلِ   به جاَءتْ  إنْ : وقال عنها، ُمتوفَّى وال طالٍق، غيرِ  من يتفرَّ

 َجْعًدا، أوَرَق، به جاَءتْ  وإنْ  لِِهالٍل، فهو الساقيِن، َحْمشَ  أَُرْيِسَح، أَُصْيِهَب،

 به فجاَءتْ  به، ُرِميتْ  للذي فهو األَْليَتَْيِن، سابِغَ  الساقيِن، َخَدلَّجَ  ُجمالِيًّا،

لَجَ  ُجمالِيًّا، َجْعًدا، أوَرَق،  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال األَْليَتَيِن، سابغَ  الساقيِن، َخدَّ

 ذلك بعدَ  فكان: ِعْكرمةُ  قال شأٌن، ولها لي لكان األَْيماُن؛ لوال: وسلَّمَ  عليه هللاُ 

ه، يُدَعى وكان ِمْصَر، على أميًرا  .ألبٍ  يُدَعى وما ألمِّ

:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0505: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 ماجه وابن ،(0578) والترمذي ،(4747) البخاري أخرجه:  التخريج

( 0505) وأحمد يسير، باختالف( 0016) داود وأبو بنحوه،( 0067)

 له واللفظ

: شرطان في القاذف: وهما العقل وللقذف شروط تسعة عند العلماء --2

 والبلوغ ألنهما أصال التكليف.

: وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد: وهو عند وشرطان في المقذوف به

اللواط، أو بنفيه من أبيه دون سائر الجمهور غير الحنفية: الزنى و

المعاصي.  وخمسة شروط في المقذوف: وهي العقل والبلوغ واإلسالم 

 والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها.

 ِعْندَ  اْمَرأَتَهُ  قََذفَ  أَُميَّةَ، بنَ  ِهاللَ  أنَّ  روي البخاري عن عبد َّللا بن عباس  

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فقالَ  َسْحماَء، اْبنِ  َشِريكِ ب وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ 

ِ، َرسولَ  يا: فقالَ  ظَْهِرَك، في َحدٌّ  أوْ  البَيِّنَةَ : وسلَّمَ   علَى أَحُدنا َرأَى إذا هللاَّ

: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فََجَعلَ  البَيِّنَةَ، يَْلتَِمسُ  يَْنطَلِقُ  َرُجاًل  اْمَرأَتِهِ 

 لَصاِدٌق، إنِّي بالَحقِّ  بََعثَكَ  والذي: ِهاللٌ  فقالَ  ظَْهِركَ  في َحدٌّ  وإالَّ  بَيِّنَةَ ال

ُ  فَلَيُْنِزلَنَّ  ئُ  ما هللاَّ ، ِمنَ  ظَْهِري يُبَرِّ  والذينَ : }عليه وأَْنَزلَ  ِجْبِريلُ  فَنََزلَ  الَحدِّ

 النبيُّ  فاْنَصَرفَ { اِدقِينَ الصَّ  ِمنَ  كانَ  إنْ : }بَلَغَ  حتَّى فَقََرأَ { أْزواَجهُمْ  يَْرُمونَ 

 عليه هللاُ  َصلَّى والنبيُّ  فََشِهَد، ِهاللٌ  فَجاءَ  إلَْيها، فأْرَسلَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى
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َ  إنَّ : يقولُ  وسلَّمَ   فََشِهَدْت، قاَمتْ  ثُمَّ  تائِبٌ  ِمْنُكما فَهلْ  كاِذٌب، أَحَدُكما أنَّ  يَْعلَمُ  هللاَّ

ا  فَتَلَكَّأَتْ : عبَّاسٍ  ابنُ  قالَ  ُموِجبَةٌ، إنَّها: وقالوا وقَّفُوها، الخاِمَسةِ  ِعْندَ  كانَتْ  فَلَمَّ

 اليَوِم، سائِرَ  قَْوِمي أْفَضحُ  ال: قالَتْ  ثُمَّ  تَْرِجُع، أنَّها ظَنَنَّا حتَّى ونََكَصْت،

 لَ أْكحَ  به جاَءتْ  فإنْ  أْبِصُروها،: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فقالَ  فََمَضْت،

اقَْيِن، َخَدلَّجَ  األْليَتَْيِن، سابِغَ  الَعْينَْيِن،  به فَجاَءتْ  َسْحماَء، اْبنِ  لَِشِريكِ  فَهو السَّ

ِ  ِكتابِ  ِمن َمَضى ما لَْوال: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فقالَ  َكذلَك،  لي لَكانَ  هللاَّ

 .َشأْنٌ  ولَها

 صحيح:  المصدر|  يالبخار:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

  [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4747: الرقم أو الصفحة البخاري

واتفق العلماء على أن القذف بصريح الزنى يوجب الحد، أما القذف  -3

 بالتعريض والكناية، مثل ما أنا بزان وال أمي بزانية، فقال مالك: هو قذف.

وقال الشافعي: هو قذف إن نوى وفسره به فقال: أردت به القذف. وقال أبو 

 ، لما فيه من شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.حنيفة: ليس ذلك قذفا

وذهب الجمهور إلى أنه ال حد على من قذف رجال من أهل الكتاب أو  -4

امرأة منهم، ولكنه يعزر، وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: 

 عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم.

قذفا عند مالك  وإذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان -5

وقال اآلخرون من األئمة: ليس بقذف ألنه ليس بزنى إذ ال حد عليها، 

 ويعّزر.

وأما شرط أداء الشهادة وهو كون ذلك في مجلس واحد ففيه رأيان  -6

للعلماء كما تقدم: رأي يشترط اجتماع الشهود في مجلس واحد، ورأي ال 

 يشترط ذلك، ويصح أداؤهم الشهادة متفرقين.

 رجع أحد الشهود، وقد رجم المشهود عليه في الزنى، فقال الجمهور: إن -7

يغرم ربع الدية، وال شيء على اآلخرين. وقال الشافعي: إن قال: تعمدت 

ليقتل، فاألولياء بالخيار: إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وأخذوا ربع 

 الدية، وعليه الحّد.
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حنيفة: هو من حقوق هللا تعالى  صفة حد القذف فيها رأيان أيضا: قال أبو -8

والمغلب فيه حق هللا، وقال الجمهور: هو من حقوق اآلدميين. وفائدة 

الخالف: أنه على الرأي األول تنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين هللا تعالى،    

وال يورث الحد وال يسقط بالعفو، وعلى الرأي الثاني: ال تنفع القاذف التوبة 

قذوف، ويورث الحد، ويسقط بالعفو. وقد ذكر سابقا آثار حتى يسامحه الم

 أخرى للخالف.

قال ابن العربي: والصحيح أنه حق اآلدميين، والدليل أنه يتوقف على 

 مطالبة المقذوف، وأنه يصح له الرجوع عنه.

الشهادة تكون على معاينة الزنى، يرون ذلك كالمرود في المكحلة، وفي  -9

 فإن لم يتحقق ذلك جلد الشهود، كما بينا.      موضع واحد في رأي مالك،

 قذف المحصنات من الكبائر والبد من توبة قبل الموت 

ِ  روي البخاري  عن أبي هريرة  ْبَع الُموبِقاِت، قالوا: يا َرسوَل هللاَّ اْجتَنِبُوا السَّ

ْحُر، وقَْتُل النَّْفِس الَّتي حَ  ِ، والسِّ ْرُك باهللَّ ؟ قاَل: الشِّ ، وما هُنَّ ُ إالَّ بالَحقِّ َم هللاَّ رَّ

ْحِف، وقَْذُف الُمْحَصناِت  با، وأَْكُل ماِل اليَتِيِم، والتََّولِّي يَوَم الزَّ وأَْكُل الرِّ

 الُمْؤِمناِت الغافاِلِت.

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 يح[| خالصة حكم المحدث : ]صح 0766الصفحة أو الرقم: 

 (98( واللفظ له، ومسلم )0766التخريج : أخرجه البخاري )

إذا تاب القاذف قبلت شهادته في رأي الجمهور ألن ردها كان لعلة  -11

ت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده. وال تقبل الفسق، فإذا زال بالتوبة، قبل

شهادته مدة العمر وإن تاب في رأي الحنفية. ويترجح الرأي األول بأن 

 التوبة تمحو الكفر، فما دونه أولى،

 لهُ  ذنبَ  ال كمن الذنبِ  من التائبُ بن مسعود: وفي الصحيح عن عبد َّللا 

صدر : صحيح ابن الراوي : عبدَّللا بن مسعود | المحدث : اِللباني | الم

 | خالصة حكم المحدث : حسن 0446الصفحة أو الرقم:  ماجه
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(،والطبراني في ))المعجم الكبير((  4010التخريج : أخرجه ابن ماجة)

 ( 509(، والقضاعي في ))مسند الشهاب(( ) 50095)

ِة الته  أن يَكوَن العبُد بعَد التَّوبِة خيًرا منه قبلَها؛ فيُكثَِر  وبِة:وِمن عالماِت صحه

الِح، ويَحِرَص على تْرِك  الحاِت، ومصاحبَِة أهِل الصَّ ِمن عَمِل الصَّ

يِغ واالنِحراِف، وأن يكوَن  يِّئاِت، واالبتعاِد عن أهِل الزَّ المعاصي والسَّ

 الخوُف مصاِحبًا له فال يأَمَن ِمن َمْكِر هللاِ.

جوِع إلى  وفي الحديِث: --5 بياُن رْحمِة هللاِ بِعباِده؛ بفْتِحه باَب التَّوبِة والرُّ

 طاعتِه لكلِّ عاٍص قبَل موتِه.

 : َدعوةٌ إلى عَدِم تَْقنيِط المذنِِب والعاصي ِمن َرحمِة هللاِ. --2

لُها حَسناٍت. --3 نوَب وتُبدِّ  وفيه: أنَّ التَّوبةَ النَّصوَح تُزيُل الذُّ

 ا قبل هللا التوبة من العبد، كان قبول العباد أولىوإذ

تسقط شهادة القاذف في رأي الشافعي وابن الماجشون بنفس قذفه، وال  -11

تسقط في رأي مالك وأبي حنيفة حتى يجلد، فإن منع من جلده مانع عفو أو 

 غيره لم ترّد شهادته.

مطلقا في تجوز شهادة المحدود بحد القذف بعد التوبة في كل شيء  -12

رأي األكثرين. وقال ابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى، فال تجوز 

 شهادته في شيء من وجوه الزنى، وال في قذف وال لعان، وإن كان عدال.

إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد، أو  -13

ة ألن النهي عن قبول لم يرفع إلى السلطان، أو عفا المقذوف، فالشهادة مقبول

 الشهادة معطوف على الجلد.             

( : 04الحكم الرابع حكم اللعان أو قذف الرجل زوجته ]سورة النور ) -4  

 [                                                                                      50الى  6اآليات 

َجُهْم َولَْم يَُكْن لَُهْم ُشَهداُء إاِله أَْنفُُسُهْم فََشهاَدةُ أََحِدِهْم َوالهِذيَن يَْرُموَن أَْزوا

اِدقِيَن ) ِ إِنههُ لَِمَن الصه ِ َعلَْيِه إِْن 6أَْربَُع َشهاداٍت بِاّلِله ( َواْلخاِمَسةُ أَنه لَْعنََت َّللاه

ِ إِنههُ ( َويَْدَرُؤا َعْنَها اْلَعذاَب أَْن تَشْ 7كاَن ِمَن اْلكاِذبِيَن ) َهَد أَْربََع َشهاداٍت بِاّلِله
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اِدقِيَن 9لَِمَن اْلكاِذبِيَن ) ِ َعلَْيها إِْن كاَن ِمَن الصه ( َواْلخاِمَسةَ أَنه َغَضَب َّللاه

اٌب َحِكيٌم )8) َ تَوه ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنه َّللاه  (50( َولَْوال فَْضُل َّللاه

 التهْفِسيُر 

لذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون والرجال ا - 6

على صحة ما رموهن به؛ يشهد الواحد منهم أربع شهادات باهلل: إنه لصادق 

 فيما رمى به زوجته من الزنى.

ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان  - 7

 كاذبًا فيما رماها به.

أن تَُحد حد الزنى، ويدفع عنها هذا الحد أن تشهد هي فتستحق هي بذلك  - 8

 أربع شهادات باهلل: إنه لكاذب فيما رماها به.

ثم في شهادتها الخامسة تزيد الدعاء على نفسها بغضب هللا عليها إن  - 9

 كان صادقًا فيما رماها به.

ورحمته بكم، وإنه تواب على من  -أيها الناس-ولوال تفضل هللا عليكم  - 11

تاب من عباده، حكيم في تدبيره وشرعه لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم، 

 ولفضحكم بها. 

 الفوائد التربوية و اِلحكام المستفادة من معاني اآليات:

دلت اآليات على مشروعية حكم اللعان بين الزوجين، وكيفية اللعان، وال بّد 

  من توضيح األحكام التالية التي أّصلها الفقهاء بنحو جلي:

 آيات اللعان وآية القذف: -5

جاء ذكر آيات اللعان بعد آية قذف المحصنات غير الزوجات، فرأى علماء 

األصول من الحنفية أن آيات اللعان ناسخة لعموم آية القذف: َوالَِّذيَن يَْرُموَن 

اْلُمْحَصناِت لتراخي نزولها عنها، فيكون قذف الزوجة منسوخا إلى بدل 

 وهو اللعان.
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ألئمة اآلخرون إلى أن آيات اللعان مخصصة لعموم آية القذف، وذهب ا

فتكون هذه اآلية مختصة بالمحصنات غير الزوجات، وآيات اللعان خاصة 

بالزوجات، ويكون موجب قذف المحصنة الحّد فقط، ثم استثني من ذلك 

 الزوجة، فيكون موجب قذفها الحد أو اللعان.

 وحكمة اللعان: -0

لى األزواج الذين ال يتيسر لهم إثبات زنى زوجاتهم كما بينا التخفيف ع

 بأربعة شهود.

 هل ألفاظ اللعان شهادات أم أيمان؟: -0

يرى الحنفية أن ألفاظ اللعان شهادات لظاهر اآليات التي ذكر فيها لفظ 

الشهادة خمس مرات وهي: َولَْم يَُكْن لَهُْم ُشهَداُء إاِلَّ أَْنفُُسهُْم أي ليس لهم بينة، 

قال: فََشهاَدةُ أََحِدِهْم أي بينته المشروعة في حقه، ثم قال: أَْربَُع َشهاداٍت ثم 

ِ وهذه المواضع الثالثة هي أخبار  ِ ثم قال: أَْن تَْشهََد أَْربََع َشهاداٍت بِاهللَّ بِاهللَّ

 مؤكدة بالشهادة، ورتبوا على ذلك أنه يشترط في المتالعنين أهلية الشهادة.

 ال شهادات ألن قوله تعالى: أن ألفاظ اللعان أيمان،وذهب الجمهور إلى 

ِ قسم أو أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، كما قال تعالى:  أَْربَُع َشهاداٍت بِاهللَّ

ِ ]المنافقون  [ ثم قال 1/ 63إِذا جاَءَك اْلُمنافِقُوَن قالُوا: نَْشهَُد إِنََّك لََرُسوُل هللاَّ

 [ .2تعالى: اتََّخُذوا أَْيمانَهُْم ]

أنَّ ِهالَل بَن أَُميَّةَ، قََذَف اْمَرأَتَهُ ِعْنَد النبيِّ َصلَّى هللاُ »  عن عبد َّللا بن عباس

عليه وسلََّم بَشِريِك اْبِن َسْحماَء، فقاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: البَيِّنَةَ أْو َحدٌّ 

ِ، إذا َرأَى أَحُدنا ع لَى اْمَرأَتِِه َرُجاًل يَْنطَلُِق في ظَْهِرَك، فقاَل: يا َرسوَل هللاَّ

يَْلتَِمُس البَيِّنَةَ، فََجَعَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم يقوُل: البَيِّنَةَ وإالَّ َحدٌّ في 

ُئ  ُ ما يُبَرِّ ظَْهِرَك فقاَل ِهالٌل: والذي بََعثََك بالَحقِّ إنِّي لَصاِدٌق، فَلَيُْنِزلَنَّ هللاَّ

، فَنََزَل ِجْبِريُل وأَْنَزَل عليه: }والذيَن يَْرُموَن أْزواَجهُْم{ فَقََرأَ ظَْهِري ِمَن الَحدِّ 

اِدقِيَن{ فاْنَصَرَف النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم  حتَّى بَلََغ: }إْن كاَن ِمَن الصَّ

َ  فأْرَسَل إلَْيها، فَجاَء ِهالٌل فََشِهَد، والنبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم يقوُل: إنَّ  هللاَّ

ا كانَْت ِعْنَد  يَْعلَُم أنَّ أَحَدُكما كاِذٌب، فَهْل ِمْنُكما تائٌِب ثُمَّ قاَمْت فََشِهَدْت، فَلَمَّ
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أَْت ونََكَصْت،  الخاِمَسِة وقَّفُوها، وقالوا: إنَّها ُموِجبَةٌ، قاَل ابُن عبَّاٍس: فَتَلَكَّ

ُح قَْوِمي سائَِر اليَوِم، فََمَضْت، فقاَل حتَّى ظَنَنَّا أنَّها تَْرِجُع، ثُمَّ قالَْت: ال أْفضَ 

النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: أْبِصُروها، فإْن جاَءْت به أْكَحَل الَعْينَْيِن، سابَِغ 

اقَْيِن، فَهو لَِشِريِك اْبِن َسْحماَء، فَجاَءْت به َكذلَك، فقاَل  األْليَتَْيِن، َخَدلََّج السَّ

ِ لَكاَن لي ولَها َشأٌْن. النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه  وسلََّم: لَْوال ما َمَضى ِمن ِكتاِب هللاَّ

الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 4747البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ورتبوا على ذلك أنه ال يشترط في المتالعنين إال أهلية اليمين.

الزوج يحلف لنفسه في قال ابن العربي: والفيصل في أنها يمين ال شهادة أن 

إثبات دعواه وتخليصه من العذاب، وكيف يجوز ألحد أن يّدعي في الشريعة 

أن شاهدا يشهد لنفسه بما يوجب حكما على غيره، هذا بعيد في األصل، 

 (5000/0) أحكام القرآن: معدوم في النظر 

والحكمة في تكرار الشهادات التغليظ والتشدد في أمر خطير يترتب عليه 

 د والتشنيع وفسخ الزواج ونفي الولد إن وجد والتحريم المؤبد.الح

 شروط المتالعنين: -4

 ترتب عند العلماء على الخالف في ألفاظ اللعان:

شهادات أو أيمان اختالفهم في أوصاف المتالعنين أو شروطهم، فاشترط 

الحنفية واألوزاعي والثوري في الزوج المالعن أن يكون أهال للشهادة على 

مسلم، وفي الزوجة أيضا أن تكون أهال للشهادة على المسلم، وأن تكون ال

ممن يحد قاذفها، فال يصح اللعان إال من زوجين حرين مسلمين ألن اللعان 

عندهم شهادة، فال لعان بين رقيقين، وال بين كافرين، وال بين المختلفين دينا 

 أو حرية ورقا.

ْم ُشهَداُء إاِلَّ أَْنفُُسهُْم وأن كلمات اللعان من وأدلتهم قوله تعالى: َولَْم يَُكْن لَهُ 

الزوج شهادات مؤكدات بأيمان، وهي بدل من الشهود، وألن لعان الزوجة 

معارضة للعان الزوج. وأما كونها ممن يحد قاذفها فألن اللعان بدل عن 

 الحد في قذف األجنبية.
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كافرين،  وذهب الجمهور إلى أن اللعان يصح من كل زوجين: مسلمين أو

 عدلين أو فاسقين، محدودين في قذف أو غير محدودين، حرين أو عبدين

 لعموم قوله تعالى: َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزواَجهُمْ 

وألن النبي صلّى هللا عليه وسلم سمى اللعان يمينا، فقال لما علم أن امرأة 

 هالل بن أمية جاءت بولد شبيه بشريك بن سحماء:

 « .ن لي ولها شأنلوال اِليمان لكا»

 وترتب على الخالف السابق أيضا االختالف في مالعنة األخرس -5

، فقال الجمهور: يالعن ألنه ممن يصح طالقه وظهاره وإيالؤه، إذا فهم 

 ذلك عنه.

 وقال أبو حنيفة: ال يالعن ألنه ليس من أهل الشهادة.

 إذا قذف الرجل زوجته بعد الطالق -6

د أن ينفيه أو حمل يتبرأ منه، العن، وإال لم ، فإن كان هنالك نسب يري

 يالعن.

وال مالعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إال في حالة واحدة، وهي 

أن يكون الرجل غائبا، فتأتي امرأته بولد في مغيبه، وهو ال يعلم، فيطلّقها 

تها، فتنقضي عدتها، ثم يقدم فينفيه، فله أن يالعنها بعد العدة، ولو بعد وفا

ويرثها ألنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما. ولو مات الزوج قبل اللعان ترث 

 عند الحنفية.

 وإذا كانت المرأة حامال العن عند الجمهور قبل الوضع،

إن جاءت به كذا »قبل الوضع، وقال:   عنال  عليه وسلم ألن النبي صلّى هللا

 « .فهو ألبيه، وإن جاءت به كذا فهو لفالن

بو حنيفة: ال يالعن إال بعد أن تضع، الحتمال كون االنتفاخ بسبب وقال أ

 ريح أو داء.



117 
 

وإذا قذف بالوطء في الدبر لزوجه العن عند الجمهور ألنه دخل تحت 

عموم قوله تعالى: َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزواَجهُْم وقال أبو حنيفة: ال يالعن ألن 

 اللواط عنده ال يوجب الحد.

 ه ثم زنتإذا قذف زوجت -7

وثبت الزنى قبل التعانه، فال حّد على القاذف وال لعان في رأي أكثر أهل 

 العلم، لظهور أمر قبل استيفاء الحد واللعان 

يمنع وجوب الحد وصحة اللعان. وقال الثوري والمزني: ال يسقط الحّد عن 

القاذف ألن المقذوف كان محصنا في حال القذف، ويعتبر اإلحصان والعفة 

 لقذف ال بعده.حال ا

ومن قذف امرأته وهي كبيرة ال تحمل تالعنا، فالزوج يالعن لدفع الحد 

عنه، والزوجة لدرء العقاب وهو حد الزنى. فإن كانت صغيرة ال تحمل 

 العن هو لدرء الحد، ولم تالعن هي ألنها لو أقرت لم يلزمها شيء.

 إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى، أحدهم زوجها -9

لزوج في رأي المالكية يالعن وتحّد الشهود الثالثة إذ ال يصح أن ، فإن ا

يكون أحد الشهود. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثالثة، قبلت شهادتهم، 

 وحّدت المرأة.

 إذا أبى الزوج اللعان -8

، فال حّد عليه عند أبي حنيفة، ويسجن أبدا حتى يالعن ألن الحدود ال 

ن لم يالعن الزوج حّد ألن اللعان له براءة كالشهود تؤخر. وقال الجمهور: إ

 لألجنبي، فإن لم يأت األجنبي بأربعة شهود حّد، فكذلك الزوج إن لم يالعن.

وإذا امتنعت الزوجة من اللعان ترجم في رأي الجمهور. وال ترجم عند 

 الحنفية.

 كيفية اللعان: -50

 بعد نزول آيات اللعان
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يه وسلم بدعوة عويمر العجالني وزوجته أمر رسول هللا صلّى هللا عل

وشريك بن سحماء، وقال لعويمر: اتق هللا في زوجتك وابن عمك وال 

تقذفها، فقال: يا رسول هللا، أقسم باهلل، إني رأيت شريكا على بطنها، وإني 

 ما قربتها منذ أربعة أشهر، وإنها حبلى من غيري.

 وال تخبري إال بما صنعت، فقال لها النبي صلّى هللا عليه وسلم: اتقي هللا

 فقالت:

يا رسول هللا، إن عويمرا رجل غيور، وإنه رأى شريكا يطيل النظر إلي، 

فصلى « الصالة جامعة»ويتحدث، فحملته الغيرة على ما قال. فنودي 

العصر، ثم قال لعويمر: قم وقل: أشهد باهلل، إن خولة لزانية، وإني لمن 

، إني رأيت شريكا على بطنها، وإني لمن الصادقين، ثم قال: قل: أشهد باهلل

الصادقين، ثم قال: قل: أشهد باهلل، إنها حبلى من غيري، وإني من 

الصادقين، ثم قال: قل: أشهد باهلل، إنها زانية، وإني ما قربتها منذ أربعة 

شهور، وإني لمن الصادقين، ثم قال: قل: لعنة هللا على عويمر )أي نفسه( 

 فيما قال، ثم قال: اقعد. إن كان من الكاذبين

وقال لخولة: قومي، فقامت، وقالت: أشهد باهلل، ما أنا بزانية، وإن عويمرا 

زوجي لمن الكاذبين، وقالت في الثانية: أشهد باهلل ما رأى شريكا على 

بطني، وإنه لمن الكاذبين، وقالت في الثالثة: إني حبلى منه، وقالت في 

ني على فاحشة قط، وإنه لمن الكاذبين، وقالت الرابعة: أشهد باهلل، إنه ما رآ

في الخامسة: غضب هللا على خولة إن كان عويمر من الصادقين في قوله، 

 ففّرق رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم بينهما.

فلما كانت الخامسة، قيل »وفي رواية أخرى البن عباس عند اإلمام أحمد: 

ون من عذاب اآلخرة، وإن هذه له: يا هالل اتق هللا، فإن عذاب الدنيا أه

الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: وهللا ال يعذبني هللا عليها، كما لم 

 يجلدني عليها، فشهد في الخامسة أن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبين.

ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات باهلل، إنه لمن الكاذبين، وقيل لها عند 

، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، وإن هذه الخامسة: اتقي هللا

الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة، وهمت باالعتراف، ثم 
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قالت: وهللا ال أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب هللا عليها إن 

 كان من الصادقين.

ب، ففّرق رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم بينهما، وقضى أال يدعى ولدها أل

وال يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها، فعليه الحد، وقضى أال بيت 

لها عليه، وال قوت لها، من أجل أنهما يفترقان من غير طالق وال متوفى 

 عنها.

إن جاءت به أصيهب أريشح حمش الساقين، فهو لهالل، وإن جاءت »وقال: 

« و الذي رميت بهبه أورق جعدا جماليا، خدلج الساقين، سابغ األليتين، فه

لوال »فجاءت به على النعت المكروه، فقال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم: 

 « .األيمان لكان لي ولها شأن

 يفهم من اآلية وهذه الحادثة كيفية اللعان، وهو أن يقول الحاكم للمالعن:

قل أربع مرات: أشهد باهلل، إني لمن الصادقين، وفي المرة الخامسة، قل: 

  عليه إن كان من الكاذبين.لعنة هللا

وتشهد المرأة أربع مرات: أشهد باهلل إنه لمن الكاذبين، وفي المرة الخامسة 

 تقول: غضب هللا عليها إن كان من الصادقين.

ويكتفى بداللة الحال والقرائن عن ذكر متعلق الصدق والكذب، أي فيما 

 رماها به من الزنى ونفي الولد، وفيما اتهمها به.

بد من الحلف خمس مرات من كل منهما، وال يقبل من الزوج إبدال وال 

 اللعنة بالغضب، وال يقبل من الزوجة إبدال الغضب باللعنة.

وظاهر اآلية وهو مذهب الجمهور البداءة في اللعان بما بدأ هللا به، وهو 

 الزوج، وفائدته درء الحد عنه، ونفي النسب منه

 ِعْندَ  اْمَرأَتَهُ  قََذفَ  أَُميَّةَ، بنَ  ِهاللَ  نَّ أ وفي الصحيح عن عب َّللا بن عباس

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فقالَ  َسْحماَء، اْبنِ  بَشِريكِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ 

ِ، َرسولَ  يا: فقالَ  ظَْهِرَك، في َحدٌّ  أوْ  البَيِّنَةَ : وسلَّمَ   علَى أَحُدنا َرأَى إذا هللاَّ

: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فََجَعلَ  البَيِّنَةَ، يَْلتَِمسُ  يَْنطَلِقُ  َرُجاًل  اْمَرأَتِهِ 
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 لَصاِدٌق، إنِّي بالَحقِّ  بََعثَكَ  والذي: ِهاللٌ  فقالَ  ظَْهِركَ  في َحدٌّ  وإالَّ  البَيِّنَةَ 

ُ  فَلَيُْنِزلَنَّ  ئُ  ما هللاَّ ، ِمنَ  ظَْهِري يُبَرِّ  والذينَ : }عليه ْنَزلَ وأَ  ِجْبِريلُ  فَنََزلَ  الَحدِّ

اِدقِينَ  ِمنَ  كانَ  إنْ : }بَلَغَ  حتَّى فَقََرأَ { أْزواَجهُمْ  يَْرُمونَ   النبيُّ  فاْنَصَرفَ { الصَّ

 عليه هللاُ  َصلَّى والنبيُّ  فََشِهَد، ِهاللٌ  فَجاءَ  إلَْيها، فأْرَسلَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

َ  إنَّ : يقولُ  وسلَّمَ   فََشِهَدْت، قاَمتْ  ثُمَّ  تائِبٌ  ِمْنُكما فَهلْ  كاِذٌب، َحَدُكماأ أنَّ  يَْعلَمُ  هللاَّ

ا  فَتَلَكَّأَتْ : عبَّاسٍ  ابنُ  قالَ  ُموِجبَةٌ، إنَّها: وقالوا وقَّفُوها، الخاِمَسةِ  ِعْندَ  كانَتْ  فَلَمَّ

 ِم،اليَو سائِرَ  قَْوِمي أْفَضحُ  ال: قالَتْ  ثُمَّ  تَْرِجُع، أنَّها ظَنَنَّا حتَّى ونََكَصْت،

 أْكَحلَ  به جاَءتْ  فإنْ  أْبِصُروها،: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فقالَ  فََمَضْت،

اقَْيِن، َخَدلَّجَ  األْليَتَْيِن، سابِغَ  الَعْينَْيِن،  به فَجاَءتْ  َسْحماَء، اْبنِ  لَِشِريكِ  فَهو السَّ

ِ  ِكتابِ  ِمن ىَمضَ  ما لَْوال: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فقالَ  َكذلَك،  لي لَكانَ  هللاَّ

 .َشأْنٌ  ولَها

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4747: الرقم أو الصفحة البخاري

 آثار اللعان وما يترتب عليه: يترتب على اللعان: -55

 -أوال

إسقاط حد القذف عن الزوج، وإيجاب حد الزنى على الزوجة ألن هللا تعالى 

َدةُ أََحِدِهْم والشهادة من األجنبي تسقط حد القذف عن القاذف، قال: فََشها

وتوجب حد الزنى على المقذوف، وهللا تعالى أقام شهادة الزوج مقام شهادة 

األجنبي. ثم قال تعالى: َويَْدَرُؤا َعْنهَا اْلَعذاَب والمراد منه عذاب الدنيا ألن 

َعذابَهُما أي عذاب حد الزنى،  )أل( للعهد المذكور في قوله تعالى: َوْليَْشهَدْ 

وال يصح أن يراد منه عذاب اآلخرة ألن لعان الزوجة إن كانت كاذبة ال 

يزيدها إال عذابا في اآلخرة، وإن كانت صادقة فال عذاب عليها في اآلخرة 

 حتى يدرأه اللعان، فتعين أن يراد به عذاب الدنيا. ويؤيده

الرجم أهون عليك من غضب : »قوله صلّى هللا عليه وسلم لخولة بنت قيس

فقد فسر صلّى هللا عليه وسلم العذاب المدروء عنها بالرجم. وأصرح « هللا

عذاب الدنيا أهون من عذاب »من ذلك قوله لخولة قبل الشهادة الخامسة: 

 «اآلخرة
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 أي الحد، ال الحبس. وهذا قول الجمهور.

 اذف زوجته، وقال أبو حنيفة رحمه هللا: آيات اللعان نسخت الحد عن ق

ولكن لعانه ال يوجب حد الزنى على الزوجة ألن حد الزنى ال يثبت إال 

 بأربعة شهود، أو باإلقرار أربع مرات.

ويترتب على هذا الخالف: حكم الممتنع عن اللعان من الزوجين، فعلى رأي 

الجمهور كما تقدم: إن امتنع الزوج من اللعان يحد ألن اللعان رخصة له، 

يالعن، فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة، فصار حكمه وحكم  فلما أبى أن

غير الزوج سواء. وإن امتنعت الزوجة يقام عليها حد الزنى وهو الرجم إن 

 كانت محصنة.

وعلى رأي الحنفية: إذا امتنع الزوج من اللعان، حبس حتى يالعن، كما بينا 

عزير، فيكون له ألن اللعان حق توجه عليه، يستوفيه الحاكم منه بالقهر والت

حبسه حتى يالعن أو يكذب نفسه في القذف، فيقام عليه حده. ورأي 

 هور هو الصواب عمال بظاهر اآلية.الجم

 -ثانيا

 يترتب على اللعان أيضا نفي الولد، كما ثبت في حادثة هالل بن أمية.

 -ثالثا

الفرقة بين المتالعنين: قال مالك وأحمد: بتمام اللعان تقع الفرقة بين 

لزوجين المتالعنين، فال يجتمعان أبدا وال يتوارثان، وال يحل له مراجعتها ا

 أبدا ال قبل الزواج من زوج آخر وال بعده، كما

ورأى الشافعي أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج ألنها فرقة بالقول، 

فيستقل بها قول الزوج وحده كالطالق، وال تأثير للعان الزوج إال في دفع 

الزنى( عن نفسها. واتفق الشافعي ومالك وأحمد على وقوع  العذاب )حد

 التحريم المؤبد بين المتالعنين. وهذا هو الظاهر من اآليات.

 وقال أبو حنيفة وأصحابه: ال تقع الفرقة باللعان حتى يفرق الحاكم بينهما 
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عن َسهِل قاَل : َشهدُت المتالعنيِن على : »  لقول سهل بن سعد الساعدي

َق بينَهُما َعهِد رسو ُ علْيِه وسلََّم وأنا ابُن خمَس عشرةَ ففرَّ ِ صلَّى هللاَّ ِل هللاَّ

ُ علْيِه وسلََّم حيَن تالَعنا ، وفي لفظ إنَّهُ َشهَد النَّبيَّ صلَّى  ِ صلَّى هللاَّ رسوُل هللاَّ

جُل كذبُت علْيها يا رسولَ  َق بيَن المتالعنيِن فقاَل الرَّ ُ علْيِه وسلََّم فرَّ ِ إن  هللاَّ هللاَّ

 أمَسكتُها

الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : اِللباني | المصدر : صحيح 

  | خالصة حكم المحدث : صحيح 0015أبي داود الصفحة أو الرقم: 

أنَّ ُعَوْيِمًرا، أتَى عاِصَم بَن روي البخاري عن سهل بن سعد الساعدي    

َل: كيَف تَقُولوَن في َرُجٍل وَجَد مع اْمَرأَتِِه َعِديٍّ وكاَن َسيَِّد بَنِي َعْجالَن، فقا

ِ َصلَّى هللاُ عليه  َرُجاًل، أيَْقتُلُهُ فَتَْقتُلُونَهُ، أْم كيَف يَْصنَُع؟ َسْل لي َرسوَل هللاَّ

 ِ وسلََّم عن ذلَك، فأتَى عاِصٌم النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم، فقاَل: يا َرسوَل هللاَّ

 ِ  َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم الَمسائَِل، فََسأَلَهُ ُعَوْيِمٌر، فقاَل: إنَّ فََكِرهَ َرسوُل هللاَّ

ِ ال  ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم َكِرهَ الَمسائَِل وعابَها، قاَل ُعَوْيِمٌر: وهللاَّ َرسوَل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم عن ذلَك، فَجاَء  ُعَوْيِمٌر، أْنتَِهي حتَّى أْسأََل َرسوَل هللاَّ

ِ َرُجٌل وَجَد مع اْمَرأَتِِه َرُجاًل أيَْقتُلُهُ فَتَْقتُلُونَهُ أْم كيَف  فقاَل: يا َرسوَل هللاَّ

ُ القُْرآَن فِيَك وفي  ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: قْد أْنَزَل هللاَّ يَْصنَُع؟ فقاَل َرسوُل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ  ُ صاِحبَتَِك، فأَمَرهُما َرسوُل هللاَّ  عليه وسلََّم بالُمالَعنَِة بما َسمَّى هللاَّ

ِ، إْن َحبَْستُها فقَْد ظَلَْمتُها فَطَلَّقَها،  في ِكتابِِه فاَلَعنَها، ثُمَّ قاَل: يا َرسوَل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه  فَكانَْت ُسنَّةً لَِمن كاَن بَْعَدهُما في الُمتاَلِعنَْيِن، ثُمَّ قاَل َرسوُل هللاَّ

َم: اْنظُُروا فإْن جاَءْت به أْسَحَم، أْدَعَج الَعْينَْيِن، َعِظيَم األْليَتَْيِن، َخَدلََّج وسلَّ 

اقَْيِن، فال أْحِسُب ُعَوْيِمًرا إالَّ قْد َصَدَق عليها، وإْن جاَءْت به أَُحْيِمَر َكأنَّهُ  السَّ

به علَى النَّْعِت الذي  وَحَرةٌ، فال أْحِسُب ُعَوْيِمًرا إالَّ قْد َكَذَب عليها، فَجاَءتْ 

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم ِمن تَْصِديِق ُعَوْيِمٍر، فَكاَن بَْعُد يُْنَسُب  نََعَت به َرسوُل هللاَّ

ِه.  إلى أُمِّ

الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 ح[| خالصة حكم المحدث : ]صحي 4741البخاري الصفحة أو الرقم: 
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َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر، عن َحديِث    روي البخاري عن عبد َّللا بن عمر

هللاُ عليه وسلََّم لِْلُمتاََلِعنَْيِن: ِحَسابُُكما علَى الُمتاََلِعنَْيِن، فَقاَل: قاَل النبيُّ َصلَّى 

ِ، أَحُدُكما َكاِذٌب، ال َسبِيَل لَك َعلَْيهَا قاَل: َمالِي؟ قاَل: ال َماَل لََك، إْن ُكْنَت  هللاَّ

ُد َصَدْقَت َعلَْيهَا فَهو بما اْستَْحلَْلَت ِمن فَْرِجهَا، وإْن ُكْنَت َكَذْبَت َعلَْيهَا فََذاَك أْبعَ 

لَك قاَل ُسْفيَاُن: َحفِْظتُهُ ِمن َعْمٍرو وقاَل أيُّوُب، َسِمْعُت َسِعيَد بَن ُجبَْيٍر، قاَل: 

َق ُسْفيَاُن بْيَن  -قُلُت اِلْبِن ُعَمَر: َرُجٌل اَلَعَن اْمَرأَتَهُ، فَقاَل: بإْصبََعْيِه  وفَرَّ

بَّابَِة والُوْسطَى  َق النبيُّ َصلَّ  -إْصبََعْيِه، السَّ ى هللاُ عليه وسلََّم بْيَن أَخَوْي بَنِي فَرَّ

اٍت قاَل  ُ يَْعلَُم إنَّ أَحَدُكما َكاِذٌب، فَهْل ِمْنُكما تَائٌِب ثاََلَث َمرَّ الَعْجاَلِن، وقاَل: هللاَّ

 ُسْفيَاُن: َحفِْظتُهُ ِمن َعْمٍرو وأَيُّوَب كما أْخبَْرتَُك.

لمصدر : صحيح الراوي : عبدَّللا بن عمر | المحدث : البخاري | ا

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح 1050البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ما يحتاج إليه اللعان: -50

 يحتاج اللعان إلى أربعة أشياء:

 عدد األلفاظ وهو أربع شهادات، كما تقدم. -األول

المكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان: إن كان بمكة فعند  -الثاني

، وإن كان ببيت المقدس فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر

 الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها.

 الوقت: وذلك بعد صالة العصر. -الثالث

جمع الناس: بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا. فاللفظ وجمع  -الرابع

 الناس مشروطان، والزمان والمكان مستحبان.

 إذا قذف الرجل مع زوجته أجنبيا: -13

 حنيفة ومالك: لكل منهما حكمه، فيالعن للزوجة ويحد لألجنبي. فقال أبو

وقال أحمد: عليه حد واحد لهما، ويسقط هذا الحد بلعانه، سواء ذكر 

 المقذوف في لعانه أم ال.
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وقال الشافعي: إن ذكر المقذوف في لعانه، سقط الحّد له، كما يسقط 

 للزوجة، وإن لم يذكره في لعانه حّد له.

الشافعي أنه صلّى هللا عليه وسلم لم يحد هالل بن أمية لشريك ودليل أحمد و

 بن سحماء، وقد سماه صريحا، وأن الزوج مضطر إلى قذف الزاني. 

 استدل بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين، -14

مما يدل على جواز لعن الشخص المقطوع « لعنة هللا عليه»لقول الزوج: 

 بكذبه.

ل بمشروعية اللعان على إبطال قول الخوارج: إن الزنى والكذب في واستد

القذف كفر ألن الزوج إن كان صادقا فزوجته زانية، وإن لم يكن صادقا 

توجب الفرقة كان كاذبا في قذفه، فأحدهما ال محالة كافر مرتد، والردة 

 بينهما من غير لعان.

 قال العلماء: ال يحل للرجل قذف زوجته -15

ا علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا، واألولى به تطليقها، سترا عليها، ما لم إال إذ

يترتب على فراقها مفسدة. فإن أتت بولد علم أنه ليس منه، وجب عليه نفيه، 

وإال كان بسكوته مستلحقا ما ليس منه، وهو حرام، كما يحرم عليه نفي من 

، أو وطئها وأتت به هو منه. وإنما يعلم أن الولد ليس منه إذا لم يطأها أصال

لدون ستة أشهر من الوطء، فإن أتت به لستة أشهر فأكثر، فإن لم يستبرئها 

بحيضة حرم النفي، وإن استبرأها بحيضة، حّل النفي، على رأي القائلين 

انظر مذكرات تفسيرات اِلحكام لَلستاذ المرحوم ) بأن الحامل ال تحيض 

 (  0/ 544 -500  محمد علي السايس: 

 [                                 00الى  55( : اآليات 04الحكم الخامس قصة اإلفك ]سورة النور ) -1

ا لَُكْم بَْل ُهَو َخْيٌر لَُكْم لُِكلِّ  ْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم ال تَْحَسبُوهُ َشّرً إِنه الهِذيَن جاُؤ بِاإْلِ

ْثِم َواله  ِذي تََولهى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَهُ َعذاٌب َعِظيٌم اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكتََسَب ِمَن اإْلِ

( إِْذ َسِمْعتُُموهُ ظَنه اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمناُت بِأَْنفُِسِهْم َخْيراً َوقالُوا هذا إِْفٌك 55)

َهداِء فَأُولئَِك ِعْندَ 50ُمبِيٌن ) ِ  ( جاُؤ َعلَْيِه بِأَْربََعِة ُشَهداَء فَإِْذ لَْم يَأْتُوا بِالشُّ َّللاه

ْنيا َواآْلِخَرِة 50ُهُم اْلكاِذبُوَن ) ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ فِي الدُّ ( َولَْوال فَْضُل َّللاه
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ُكْم فِيما أَفَْضتُْم فِيِه َعذاٌب َعِظيٌم ) ( إِْذ تَلَقهْونَهُ بِأَْلِسنَتُِكْم َوتَقُولُوَن 54لََمسه

ِ َعِظيٌم )بِأَْفواِهُكْم ما لَْيَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم   (51َوتَْحَسبُونَهُ َهيِّناً َوُهَو ِعْنَد َّللاه

َولَْوال إِْذ َسِمْعتُُموهُ قُْلتُْم ما يَُكوُن لَنا أَْن نَتََكلهَم بِهذا ُسْبحانََك هذا بُْهتاٌن َعِظيٌم 

ُ أَْن تَُعوُدوا لِِمْثلِِه أَبَداً إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن )56) ُ لَُكُم  (57( يَِعظُُكُم َّللاه َويُبَيُِّن َّللاه

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ) ( إِنه الهِذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلفاِحَشةُ فِي الهِذيَن 59اآْلياِت َوَّللاه

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُموَن ) ْنيا َواآْلِخَرِة َوَّللاه ( 58آَمنُوا لَُهْم َعذاٌب أَلِيٌم فِي الدُّ

َ َرُؤٌف َرِحيٌم ) َولَْوال فَْضلُ  ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنه َّللاه ( يا أَيَُّها الهِذيَن 00َّللاه

ْيطاِن فَإِنههُ يَأُْمُر  ْيطاِن َوَمْن يَتهبِْع ُخطُواِت الشه آَمنُوا ال تَتهبُِعوا ُخطُواِت الشه

ِ َعلَْيُكْم وَ  َرْحَمتُهُ ما َزكى ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد أَبَداً بِاْلفَْحشاِء َواْلُمْنَكِر َولَْوال فَْضُل َّللاه

ُ َسِميٌع َعلِيٌم ) َ يَُزكِّي َمْن يَشاُء َوَّللاه ( َوال يَأْتَِل أُولُوا اْلفَْضِل 05َولِكنه َّللاه

 ِ َعِة أَْن يُْؤتُوا أُولِي اْلقُْربى َواْلَمساِكيَن َواْلُمهاِجِريَن فِي َسبِيِل َّللاه ِمْنُكْم َوالسه

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم )وَ  ُ لَُكْم َوَّللاه  (00ْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا أاَل تُِحبُّوَن أَْن يَْغفَِر َّللاه

 التهْفِسيُر 

رضي هللا  -إن الذين جاؤوا بالبُْهتَان )وهو رمي أم المؤمنين عائشة  - 11

ال تظنوا أن ما  -أيها المؤمنون-بالفاحشة( جماعة تنتسب إليكم  -عنها 

وه شر لكم، بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين، ولما افتر

يصحبه من تبرئة أم المؤمنين، لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء 

ما اكتسبه من اإلثم لتكلّمه باإلفك، والذي تحّمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب 

 ول.عظيم، والمقصود به رأس المنافقين عبد هللا بن بن ابن َسلُ 

هالَّ إذ سمع المؤمنون والمؤمنات هذا اإلفك العظيم ظنوا سالمة من  - 12

 افتُِري عليه ذلك من إخوانهم المؤمنين، وقالوا: هذا كذب واضح.

على  -رضي هللا عنهما  -هالَّ أتى المفترون على أم المؤمنين عائشة  - 13

ا، فإن لم فريتهم العظيمة بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليه

 فهُم كاذبون في حكم هللا. -ولن يأتوا بهم أبًدا-يأتوا بأربعة شهود على ذلك 
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ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم  -أيها المؤمنون-ولوال تفّضل هللا عليكم  - 14

بالعقوبة، وتاب على من تاب منكم؛ ألصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم 

 فيه من الكذب واالفتراء على أم المؤمنين.

إذ يرويه بعضكم عن بعض، وتتناقلونه بأفواهكم مع بطالنه؛ فما لكم  - 15

به علم، وتظنون أن ذلك سهل هين، وهو عند هللا عظيم؛ لما فيه من الكذب 

 ورمي بريء.

وهالَّ إذ سمعتم هذا اإلفك قلتم: ما يصح لنا أن نتكلم بهذا األمر  - 16

 أم المؤمنين كذب عظيم. الشنيع، تنزيهًا لك ربنا، هذا الَّذي رموا به

يذكِّركم هللا وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا اإلفك فترموا بريئًا  - 17

 بالفاحشة إن كنتم مؤمنين باهلل.

ويوّضح هللا لكم اآليات المشتملة على أحكامه ومواعظه، وهللا عليم  - 18

بأفعالكم، ال يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها، حكيم في تدبيره 

 عه.وشر

في  -ومنها القذف بالزنى-إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات  - 19

المؤمنين، لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة حد القذف عليهم، ولهم في 

اآلخرة عذاب النار، وهللا يعلم كذبهم، وما يؤول إليه أمر عباده، ويعلم 

 مصالحهم، وأنتم ال تعلمون ذلك.

ورحمته بكم، ولوال  -أيها الواقعون في اإلفك - ولوال تفّضل هللا عليكم - 21

 أن هللا رؤوف رحيم بكم، لعاجلكم بالعقوبة.

يا أيها الذين آمنوا باهلل وعملوا بشرعه، ال تتبعوا طرق الشيطان في  - 21

تزيينه للباطل، ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من األفعال واألقوال، وبما 

ما طهر منكم من أحد  -أيها المؤمنون-عليكم  ينكره الشرع، ولوال فضل هللا

أبًدا بالتوبة إن تاب، ولكن هللا يطهّر من يشاء بقبول توبته، وهللا سميع 

 ألقوالكم، عليم بأعمالكم، ال يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها.

وال يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب السعة في المال على ترك  - 22

لما هم عليه من الفقر، من المهاجرين في سبيل -لمحتاجين إعطاء أقربائهم ا
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لذنب ارتكبوه، وليعفوا عنهم، وليصفحوا عنهم، أال تحبون أن يغفر هللا  -هللا

لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم؟! وهللا غفور لمن تاب من عباده، رحيم 

هللا عنه رضي  -بهم، فليتأّس به عباده. نزلت هذه اآلية في أبي بكر الصديق 

 لما حلف على ترك اإلنفاق على ِمْسطَح لمشاركته في اإلفك.  -

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

هذه جملة من اآلداب والزواجر، أرشدت إليها قصة اإلفك، وهي تربية 

عالية للمجتمع، وصون ألخالقه من التردي واالنحدار، ونبذ للعادات السيئة 

 دون علم وال تثبت، وقد دلت اآليات على ما يلي: في إشاعة األخبار

إن داء األمة ينبع من داخلها، وأخطر داء فيها زعزعة الثقة بقادتها  -1

ومصلحيها، وتوجيه النقد الهدام لهم، ومحاولة النيل من عرضهم وسمعتهم 

 -في الظاهر -كرامتهم، فأهل اإلفك ليسوا من األعداء الخارجين، وإنما هم و

 المؤمنين. عصبة من

ا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على نَزلَ  لمَّ

: هللاُ  أنَزلَ  ما النَّاسِ  على فتاَل الِمنبَِر، على فجلَسَ  خَرج، القُرآنُ  وسلَّمَ  عليه

ْفكِ  َجاُءوا الَِّذينَ  إِنَّ } ا تَْحَسبُوهُ  اَل  ِمْنُكمْ  ُعْصبَةٌ  بِاإْلِ { لَُكمْ  َخْيرٌ  هُوَ  لْ بَ  لَُكمْ  َشّرً

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  نَزلَ  ثمَّ : قال ،[11: النور{ ]َعِظيمٌ  َعَذابٌ : }قولِهِ  إلى

 الذينَ  وهمُ  ثمانِيَن، ثمانِينَ  حدَّهم فُضِربوا وامرأٍة، برُجلَْينِ  فأَمرَ  وسلََّم، عليه

 .وَحْمنةُ  وِمْسطٌَح، حسَّاُن،: بالفاحشةِ  وقالوا ذلَك، ِكْبرَ  تََولَّْوا

:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0860: الرقم أو الصفحة اآلثار مشكل تخريج

 حسن إسناده

 َرسولُ  كانَ : قَالَتْ  َعائَِشةَ  أنَّ  َزَعُموا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 ِ  فأيَّتُهُنَّ  أْزَواِجِه، بْينَ  أْقَرعَ  َسفًَرا يَْخُرجَ  أنْ  أَرادَ  إَذا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 َسْهِمي، فََخَرجَ  َغَزاهَا، َغَزاةٍ  في بْينَنَا فأْقَرعَ  معهُ، بهَا َخَرجَ  َسْهُمهَا، َخَرجَ 

 فِيِه، وأُْنَزلُ  هَْوَدٍج، في أُْحَملُ  فأنَا الِحَجاُب، أُْنِزلَ  ما بَْعدَ  معهُ  فََخَرْجتُ 

ِ  َرسولُ  فََرغَ  إَذا حتَّى فَِسْرنَا،  وقَفَلَ  تِْلَك، َغْزَوتِهِ  ِمن وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ
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ِحيِل، لَْيلَةً  آَذنَ  الَمِدينَِة؛ ِمنَ  وَدنَْونَا ِحيِل، آَذنُوا ِحينَ  فَقُْمتُ  بالرَّ  فََمَشيتُ  بالرَّ

ا الَجْيَش، َجاَوْزتُ  حتَّى ْحِل، إلى أْقبَْلتُ  َشأْنِي قََضْيتُ  فَلَمَّ  َصْدِري، فَلََمْستُ  الرَّ

 فََحبََسنِي ِعْقِدي، فَاْلتََمْستُ  فََرَجْعُت، اْنقَطََع، قَدِ  أْظفَارٍ  َجْزعِ  ِمن لي ِعْقدٌ  فَإَِذا

 بَِعيِري علَى فََرَحلُوهُ  هَْوَدِجي، فَاْحتََملُوا لِي، يَْرَحلُونَ  الَِّذينَ  فأْقبَلَ  اْبتَِغاُؤهُ،

 يَْثقُْلنَ  لَمْ  ِخفَافًا َذاكَ  إذْ  النَِّساءُ  وكانَ  فِيِه، أنِّي يَْحِسبُونَ  وهُمْ  أْرَكبُ  تُ ُكنْ  الذي

 ِحينَ  القَْومُ  يَْستَْنِكرِ  فَلَمْ  الطََّعاِم، ِمنَ  الُعْلقَةَ  يَأُْكْلنَ  وإنَّما اللَّْحُم، يَْغَشهُنَّ  ولَمْ 

، َحِديثَةَ  َجاِريَةً  وُكْنتُ  فَاْحتََملُوهُ  الهَْوَدِج، ثِقَلَ  َرفَُعوهُ  نِّ  الَجَملَ  فَبََعثُوا السِّ

 أَحٌد، فيه وليسَ  َمْنِزلَهُمْ  فَِجْئتُ  الَجْيُش، اْستََمرَّ  ما بَْعدَ  ِعْقِدي فََوَجْدتُ  وَساُروا،

، فَيَْرِجُعونَ  َسيَْفقُِدونَنِي، أنَّهُمْ  فَظَنَْنتُ  به، ُكْنتُ  الذي َمْنِزلِي فأَمْمتُ   فَبْينَا إلَيَّ

لَِميُّ  الُمَعطَّلِ  بنُ  َصْفَوانُ  وكانَ  فَنِْمُت، َعْينَاَي، َغلَبَْتنِي َجالَِسةٌ  نَاأ  ثُمَّ  السُّ

ْكَوانِيُّ   نَائٍِم، إْنَسانٍ  َسَوادَ  فََرأَى َمْنِزلِي، ِعْندَ  فأْصبَحَ  الَجْيِش، وَراءِ  ِمن الذَّ

 َراِحلَتَهُ  أنَاخَ  ِحينَ  اْستِْرَجاِعهِ ب فَاْستَْيقَْظتُ  الِحَجاِب، قَْبلَ  يََرانِي وكانَ  فأتَانِي،

اِحلَةَ  بي يَقُودُ  فَاْنطَلَقَ  فََرِكْبتُهَا، يََدهَا، فََوِطئَ   ما بَْعدَ  الَجْيشَ  أتَْينَا حتَّى الرَّ

ِسينَ  نََزلُوا  اإلْفكَ  تََولَّى الذي وكانَ  هَلََك، َمن فَهَلَكَ  الظَِّهيَرِة، نَْحرِ  في ُمَعرِّ

ِ  عبدُ   والنَّاسُ  َشْهًرا، بهَا فَاْشتََكْيتُ  الَمِدينَةَ، فَقَِدْمنَا َسلُوَل، ابنُ  بَيٍّ أُ  بنُ  هللاَّ

 النَّبيِّ  ِمنَ  أَرى ال أنِّي وَجِعي في ويَِريبُنِي اإلْفِك، أْصَحابِ  قَْولِ  ِمن يُفِيُضونَ 

 ْدُخلُ يَ  إنَّما أْمَرُض، ِحينَ  منه أَرى ُكْنتُ  الذي اللُّْطفَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

 أنَا فََخَرْجتُ  نَقَْهُت، حتَّى ذلكَ  ِمن بَشيءٍ  أْشُعرُ  ال تِيُكْم؟ كيفَ : يقولُ  ثُمَّ  فيَُسلُِّم،

ُزنَا، الَمنَاِصِع؛ قِبَلَ  ِمْسطَحٍ  وأُمُّ   أنْ  قَْبلَ  وذلكَ  لَْيٍل، إلى لَْياًل  إالَّ  نَْخُرجُ  ال ُمتَبَرَّ

يَّةِ  في األَُولِ  الَعَربِ  أْمرُ  وأَْمُرنَا بُيُوتِنَا، ِمن قَِريبًا الُكنُفَ  نَتَِّخذَ   في أوْ  البَرِّ

ِه،  ِمْرِطهَا، في فََعثََرتْ  نَْمِشي، ُرْهمٍ  أبِي بْنتُ  ِمْسطَحٍ  وأُمُّ  أنَا فأْقبَْلتُ  التَّنَزُّ

! بَْدًرا؟ َشِهدَ  َرُجاًل  أتَُسبِّينَ ! قُْلتِ  ما بْئسَ : لَهَا فَقُلتُ  ِمْسطٌَح، تَِعسَ : فَقَالَتْ 

 فَاْزَدْدتُ  اإلْفِك، أْهلِ  بقَْولِ  فأْخبََرْتنِي قالوا؟ ما تَْسَمِعي ألَمْ  هَْنتَاْه، يا: الَتْ فَقَ 

ا َمَرِضي، علَى َمَرًضا ِ  َرسولُ  َعلَيَّ  َدَخلَ  بَْيتي إلى َرَجْعتُ  فَلَمَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، إلى يل اْئَذنْ : فَقُلتُ  تِيُكْم؟ كيفَ : فَقَالَ  فََسلَّمَ  وسلََّم، عليه  وأَنَا: قَالَتْ  أبََويَّ

ِ  َرسولُ  لي فأِذنَ  قِبَلِِهَما، ِمن الَخبَرَ  أْستَْيقِنَ  أنْ  أُِريدُ  ِحينَئِذٍ   عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ي فَقُلتُ  أبََويَّ  فأتَْيتُ  وسلََّم، نِي بُنَيَّةُ، يا: فَقَالَتْ  النَّاُس؟ به يَتََحدَّثُ  ما: أِلُمِّ  هَوِّ

أَْن؛ نَْفِسكِ  علَى ِ  الشَّ  ولَهَا يُِحبُّهَا َرُجلٍ  ِعْندَ  َوِضيئَةٌ  قَطُّ  اْمَرأَةٌ  َكانَتِ  لَقَلَّما فََوهللاَّ

ِ  ُسْبَحانَ : فَقُلتُ  َعلَْيهَا، أْكثَْرنَ  إالَّ  َضَرائُِر، ! بهذا؟ النَّاسُ  يَتََحدَّثُ  ولقَدْ ! هللاَّ
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ُ يَ  ال أْصبَْحتُ  حتَّى اللَّْيلَةَ  تِلكَ  فَبِتُّ : قَالَتْ   ثُمَّ  بنَْوٍم، أْكتَِحلُ  واَل  َدْمٌع، لي ْرقَأ

ِ  َرسولُ  فََدَعا أْصبَْحُت،  وأَُساَمةَ  طَالِبٍ  أبِي بنَ  َعلِيَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا أْهلِِه، فَِراقِ  في يَْستَِشيُرهُما الَوْحُي، اْستَْلبَثَ  ِحينَ  َزْيدٍ  بنَ   فأَشارَ  أَُساَمةُ  فأمَّ

ِ، َرسولَ  يا أْهلُكَ : أَُساَمةُ  فَقَالَ  لهْم، الُودِّ  ِمنَ  نَْفِسهِ  في يَْعلَمُ  يبالَّذِ  عليه  واَل  هللاَّ

ِ - نَْعلَمُ  ا َخْيًرا، إالَّ  -وهللاَّ ِ، َرسولَ  يا: فَقَالَ  طَالِبٍ  أبِي بنُ  َعلِيُّ  وأَمَّ  يَُضيِّقِ  لَمْ  هللاَّ

 ُ ِ  َرسولُ  فََدَعا تَْصُدْقَك، الَجاِريَةَ  وَسلِ  َكثِيٌر، ِسَواهَا والنَِّساءُ  َعلَْيَك، هللاَّ  هللاَّ

 يَِريبُِك؟ شيئًا فِيهَا َرأَْيتِ  هلْ  بَِريَرةُ، يا: فَقَالَ  بَِريَرةَ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

، بََعثَكَ  والَّذي ال: بَِريَرةُ  فَقَالَتْ   قَطُّ  َعلَْيهَا أْغِمُصهُ  أْمًرا منها َرأَْيتُ  إنْ  بالَحقِّ

، َحِديثَةُ  َجاِريَةٌ  أنَّهَا ِمن أْكثَرَ  اِجنُ  فَتَأْتي الَعِجيِن، َعنِ  تَنَامُ  السِّنِّ  فَقَامَ  فَتَأُْكلُهُ، الدَّ

ِ  َرسولُ  ِ  عبدِ  ِمن فَاْستَْعَذرَ  يَوِمِه، ِمن وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  اْبنِ  أُبَيٍّ  بنِ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقَالَ  َسلُوَل،  بَلََغنِي َرُجلٍ  ِمن يَْعِذُرنِي َمن: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ ! أْهلِي؟ في أَذاهُ   ما َرُجاًل  َذَكُروا وقدْ  َخْيًرا، إالَّ  أْهلِي علَى َعلِْمتُ  ما فََوهللاَّ

 بنُ  َسْعدُ  فَقَامَ  َمِعي، إالَّ  أْهلِي علَى يَْدُخلُ  كانَ  وما َخْيًرا، إالَّ  عليه َعلِْمتُ 

ِ، َرسولَ  اي: فَقَالَ  ُمَعاٍذ، ِ  أنَا هللاَّ  َضَرْبنَا األْوسِ  ِمنَ  كانَ  إنْ  منه؛ أْعِذُركَ  وهللاَّ

 َسْعدُ  فَقَامَ  أْمَرَك، فيه فَفََعْلنَا أَمْرتَنَا، الَخْزَرجِ  ِمنَ  إْخَوانِنَا ِمن كانَ  وإنْ  ُعنُقَهُ،

 اْحتََملَْتهُ  ولَِكنِ  َصالًِحا َرُجاًل  ذلكَ  قَْبلَ  وكانَ  الَخْزَرِج، َسيِّدُ  وهو- ُعبَاَدةَ  بنُ 

ِ، لََعْمرُ  َكَذْبتَ : فَقَالَ  -الَحِميَّةُ   بنُ  أَُسْيدُ  فَقَامَ  ذلَك، علَى تَْقِدرُ  واَل  تَْقتُلُهُ، ال هللاَّ

ِ، لََعْمرُ  َكَذْبتَ : فَقَالَ  ُحَضْيرٍ  ِ  هللاَّ  الُمنَافِقِيَن، َعنِ  تَُجاِدلُ  ُمنَافِقٌ  فإنَّكَ  لَنَْقتُلَنَّهُ؛ وهللاَّ

وا، حتَّى -والَخْزَرجُ  األْوسُ - الَحيَّانِ  ارَ فَثَ  ِ  وَرسولُ  هَمُّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ال يَوِمي وبََكْيتُ  وَسَكَت، َسَكتُوا، حتَّى فََخفََّضهُمْ  فَنََزَل، الِمْنبَِر، علَى وسلَّمَ 

 ُ  ويَْوًما لَْيلَتَْينِ  بََكْيتُ  وقدْ  أبََواَي، ِعنِدي فأْصبَحَ  بنَْوٍم، أْكتَِحلُ  واَل  َدْمٌع، لي يَْرقَأ

 إذِ  أْبِكي، وأَنَا ِعنِدي َجالَِسانِ  هُما فَبْينَا: قَالَتْ  َكبِِدي، فَالِقٌ  البَُكاءَ  أنَّ  أظُنُّ  حتَّى

 َكذلكَ  نَْحنُ  فَبْينَا َمِعي، تَْبِكي فََجلََستْ  لَهَا، فأِذْنتُ  األْنَصاِر، ِمنَ  اْمَرأَةٌ  اْستَأَْذنَتِ 

ِ  ولُ َرس َدَخلَ  إذْ   يَومِ  ِمن ِعنِدي يَْجلِسْ  ولَمْ  فََجلََس، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

: قَالَتْ  َشيٌء، َشأْنِي في إلَْيهِ  يُوَحى ال َشْهًرا َمَكثَ  وقدْ  قَْبلَهَا، قيلَ  ما فِيَّ  قِيلَ 

 بَِريئَةً  ُكْنتِ  نْ فإ وَكَذا، َكَذا َعْنكِ  بَلََغنِي فإنَّه َعائَِشةُ، يا: قَالَ  ثُمَّ  فَتََشهََّد،

ئُكِ  ُ، فََسيُبَرِّ َ  فَاْستَْغفِِري بَذْنبٍ  أْلَمْمتِ  ُكْنتِ  وإنْ  هللاَّ  إَذا الَعْبدَ  فإنَّ  إلَْيِه؛ وتُوبِي هللاَّ

ُ  تَابَ  تَاَب، ثُمَّ  بَذْنبِهِ  اْعتََرفَ  ا عليه، هللاَّ ِ  َرسولُ  قََضى فَلَمَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 َعنِّي أِجبْ : ألبِي وقُلتُ  قَْطَرةً، منه أُِحسُّ  ما حتَّى َدْمِعي قَلَصَ  َمقَالَتَهُ، وسلَّمَ 
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ِ  َرسولَ  ِ : قَالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ ِ  لَِرسولِ  أقُولُ  ما أْدِري ما وهللاَّ  هللاَّ

ي فَقُلتُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى ِ  َرسولَ  َعنِّي أَِجيبِي: أِلُمِّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ : قَالَتْ  قَاَل، فِيما وسلَّمَ  ِ  لَِرسولِ  أقُولُ  ما أْدِري ما وهللاَّ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

، َحِديثَةُ  َجاِريَةٌ  وأَنَا: قَالَتْ  وسلََّم، نِّ  إنِّي: فَقُلتُ  القُْرآِن، ِمنَ  َكثِيًرا أْقَرأُ  ال السِّ

 ِ ْقتُمْ  أْنفُِسُكمْ  في وَوقَرَ  النَّاُس، به تََحدَّثُ يَ  ما َسِمْعتُمْ  أنَُّكمْ  َعلِْمتُ  لقَدْ  وهللاَّ  وَصدَّ

ُ - بَِريئَةٌ  إنِّي: لَُكمْ  قُلتُ  ولَئِنْ  به، قُونِي ال -لَبَِريئَةٌ  إنِّي يَْعلَمُ  وهللاَّ  بذلَك، تَُصدِّ

ُ - بأَْمرٍ  لَُكمْ  اْعتََرْفتُ  ولَئِنِ  قُنِّي، -بَِريئَةٌ  أنِّي يَْعلَمُ  وهللاَّ ِ  لَتَُصدِّ  لي أِجدُ  ما وهللاَّ

ُ  َجِميلٌ  فََصْبرٌ  َجِميلٌ  فََصْبرٌ : }قَالَ  إذْ  يُوُسفَ  أبَا إالَّ  َمثاًَل  ولَُكمْ   اْلُمْستََعانُ  َوهللاَّ

ْلتُ  ثُمَّ  ،[18: يوسف{ ]تَِصفُونَ  َما َعلَى  أنْ  أْرُجو وأَنَا فَِراِشي علَى تََحوَّ

ئَنِي ُ، يُبَرِّ ِ  ولَِكنْ  هللاَّ  في أْحقَرُ  وأَلَنَا وْحيًا، َشأْنِي في يُْنِزلَ  أنْ  ظَنَْنتُ  ما وهللاَّ

ِ  َرسولُ  يََرى أنْ  أْرُجو ُكْنتُ  ولَِكنِّي أْمِري، في بالقُْرآنِ  يُتََكلَّمَ  أنْ  ِمن نَْفِسي  هللاَّ

ئُنِي ُرْؤيَا النَّْومِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُ، يُبَرِّ ِ  هللاَّ  واَل  َمْجلَِسهُ  َرامَ  ما فََوهللاَّ

 ِمنَ  يَأُْخُذهُ  كانَ  ما فأَخَذهُ  الَوْحُي، عليه أُْنِزلَ  حتَّى البَْيِت، أْهلِ  ِمن أَحدٌ  َخَرجَ 

ا َشاٍت، يَومٍ  في الَعَرقِ  ِمنَ  الُجَمانِ  ِمْثلُ  منه لَيَتََحدَّرُ  إنَّه حتَّى البَُرَحاِء،  فَلَمَّ

يَ  ِ  َرسولِ  عن ُسرِّ لَ  فَكانَ  َحُك،يَضْ  وهو وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  تََكلَّمَ  َكلَِمةٍ  أوَّ

َ؛ اْحَمِدي َعائَِشةُ، يا: لِي قَالَ  أنْ  بهَا أَكِ  فقَدْ  هللاَّ ُ، بَرَّ ي لي فَقَالَتْ  هللاَّ  قُوِمي: أُمِّ

ِ  َرسولِ  إلى ِ، ال: فَقُلتُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  أْحَمدُ  واَل  إلَْيِه، أقُومُ  ال وهللاَّ

َ  إالَّ  ُ  فأْنَزلَ  ،هللاَّ ْفكِ  َجاُءوا الَِّذينَ  إِنَّ : }تََعالَى هللاَّ : النور{ ]ِمْنُكمْ  ُعْصبَةٌ  بِاإْلِ

ا اآليَاِت،[ 11 ُ  أْنَزلَ  فَلَمَّ يقُ  بَْكرٍ  أبو قَالَ  بََراَءتِي، في هذا هللاَّ دِّ ُ  َرِضيَ  الصِّ  هللاَّ

ِ : -منه هِ لِقََرابَتِ  أُثَاثَةَ  بنِ  ِمْسطَحِ  علَى يُْنفِقُ  وكانَ - عْنه  علَى أُْنفِقُ  ال وهللاَّ

ُ  فأْنَزلَ  لَِعائَِشةَ، قَالَ  ما بَْعدَ  أبًَدا شيئًا ِمْسطَحٍ   اْلفَْضلِ  أُولُو يَأْتَلِ  َواَل : }تََعالَى هللاَّ

َعةِ  ِمْنُكمْ   أبو فَقَالَ  ،[22: النور{ ]َرِحيمٌ  َغفُورٌ : }قَْولِهِ  إلى{ يُْؤتُوا أَنْ  َوالسَّ

ِ  بَلَى: بَْكرٍ  ُ  يَْغفِرَ  أنْ  أَلُِحبُّ  إنِّي وهللاَّ  كانَ  الذي ِمْسطَحٍ  إلى فََرَجعَ  لِي، هللاَّ

ِ  َرسولُ  وكانَ  عليه، يُْجِري  َجْحشٍ  بْنتَ  َزْينَبَ  يَْسأَلُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ  يا: فَقَالَتْ  َرأَْيِت؟ ما َعلِْمِت؟ ما َزْينَُب، يا: فَقَالَ  أْمِري، عن  أْحِمي ،هللاَّ

ِ  وبََصِري، َسْمِعي  َكانَتْ  الَّتي وهي: قَالَتْ  َخْيًرا، إالَّ  َعلَْيهَا َعلِْمتُ  ما وهللاَّ

ُ  فََعَصَمهَا تَُساِمينِي،  .بالَوَرعِ  هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] دثالمح حكم خالصة|  0665: الرقم أو الصفحة البخاري
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 .السَّفرِ  في النِّساءِ  بْينَ  القُْرعةِ  َمشروعيَّةُ : الَحديثِ  وفي --1

 التُّهمةِ  ِمن القاِطعةِ  َوتَْبِرئتِها عنها، هللاُ  َرضيَ  عائشةَ  فَضلِ  بَيانُ : َوفيه --2

 .يُْتلى وقُرآنٍ  َصريحٍ  بَِوْحيٍ  إليها نُِسبَت الَّتي الباِطلةِ 

ينِ  في كانَت َسواءٌ  الَمصائِِب، ِعندَ  االستِرجاعُ : وفيه --3 نيا، في أو الدِّ  الدُّ

 .َعليه يَِعزُّ  َمن أو نَْفِسه في كانَت َوسواءٌ 

ُجلِ  ةُ ُمالطَف: وفيه --4  .ُمعاَشرتَها يُحِسنَ  وأنْ  َزوجتَه، الرَّ

ؤالُ : َوفيه --5  .الَمريضِ  َعن السُّ

 .َعنهم والذَّبُّ  بَْدٍر، أْهلِ  فَضيلةُ : َوفيه --6

ُجلِ  ُمشاَورةُ : َوفيه --7  .األُمورِ  ِمن يَنوبُه فيما َوأصِدقاَءه َوأهلَه بِطانتَه الرَّ

 .بِهم أْمرٍ  نُزولِ  ندَ عِ  النَّاسَ  اإلمامِ  ُخطبةُ : َوفيه --8

 .عنه هللاُ  َرضيَ  الُمَعطَّلِ  بنِ  لَصْفوانَ  وَمنقبةٌ  فَضلٌ : َوفيه --9

 .والُمناَزعاتِ  والُخصوماتِ  الفِتَنِ  قَْطعِ  إلى الُمباَدرةُ : َوفيه --11

ادقةَ  التَّوبةَ  وأنَّ  عليها، والَحثُّ  التَّوبِة، قَبولُ : َوفيه --11  وجلَّ  عزَّ  هللِ  الصَّ

 .الذَّْنبِ  لمغفرةِ  بٌ َسب

 بَليَّةٌ  عنه اْنَدفََعت أو ظاِهرةٌ  نِعمةٌ  لَه تََجدََّدت َمن بتَبشيرِ  الُمباَدرةُ : َوفيه --12

 .باِرزةٌ 

فحُ  الَعفوُ : َوفيه --13  .الُمسيءِ  َعن والصَّ

َدقةُ : َوفيه --14  .الَخيراتِ  َسبيلِ  في واإلْنفاقُ  الصَّ

 .عنها هللاُ  َرضيَ  الُمؤِمنينَ  أُمِّ  َجْحش بِْنتِ  َزينَبَ  فَضيلةِ  بَيانُ : وفيه --15

ليس في األشياء خير محض وال شر محض، وإنما ما غلب نفعه على  -2

ضرره فهو خير، وما غلب ضرره على نفعه فهو شر، فحقيقة الخير: ما 

زاد نفعه على ضره، والشّر: ما زاد ضره على نفعه، وإن خيرا ال شّر فيه 

 خير فيه هو جهنم. أما البالء النازل على األولياء فهو هو الجنة، وشّرا ال
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خير ألن ضرره من األلم قليل في الدنيا، وخيره هو الثواب الكثير في 

اآلخرة. لذا كان حديث اإلفك خيرا على عائشة وأهلها آل أبي بكر، وعلى 

ا لَُكْم، بَْل هَُو  صفوان بن المعطّل المتهم البريء، فقال تعالى:ال تَْحَسبُوهُ َشّرً

 َخْيٌر لَُكْم لرجحان النفع والخير على جانب الشر.

وكان صفوان هذا صاحب ساقة رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم في غزواته 

 لشجاعته، وكان من خيار الصحابة رضوان هللا عليهم. 

ِ  َرسولِ  مع َخَرْجنَا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 لِي، ِعْقدٌ  اْنقَطَعَ  الَجْيشِ  بَذاتِ  أوْ  بالبَْيَداءِ  ُكنَّا إَذا حتَّى أْسفَاِرِه، بَْعضِ  في مَ وسلَّ 

ِ  َرسولُ  فأقَامَ   ولَْيُسوا معهُ  النَّاسُ  وأَقَامَ  التَِماِسِه، علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

يِق، بَْكرٍ  أبِي إلى النَّاسُ  فأتَى َماٍء، علَى دِّ  َصنََعتْ  ما تََرى أاَل : قالوافَ  الصِّ

ِ  بَرسولِ  أقَاَمتْ  َعائَِشةُ؟  َماٍء، علَى ولَْيُسوا والنَّاسِ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  وَرسولُ  بَْكرٍ  أبو فََجاءَ  َماٌء، معهُمْ  وليسَ   واِضعٌ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  َرسولَ  بَْستِ حَ : فَقالَ  نَاَم، قدْ  فَِخِذي علَى َرْأَسهُ   وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 بَْكٍر، أبو فََعاتَبَنِي: َعائَِشةُ  فَقالَتْ  َماٌء، معهُمْ  وليسَ  َماٍء، علَى ولَْيُسوا والنَّاَس،

ُ  َشاءَ  ما: وقالَ   ِمنَ  يَْمنَُعنِي فال َخاِصَرتِي، في بيَِدهِ  يَْطُعنُنِي وَجَعلَ  يَقُولَ  أنْ  هللاَّ

ِ  َرسولِ  َمَكانُ  إالَّ  كِ التََّحرُّ   َرسولُ  فَقَامَ  فَِخِذي، علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 ِ ُ  فأْنَزلَ  َماٍء، غيرِ  علَى أْصبَحَ  ِحينَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ مِ  آيَةَ  هللاَّ  التَّيَمُّ

ُموا، لِ  هي ما: الُحَضْيرِ  بنُ  أَُسْيدُ  فَقالَ  فَتَيَمَّ : قالَتْ  بَْكٍر، أبِي آلَ  يا تُِكمْ بََركَ  بأَوَّ

 .تَْحتَهُ  الِعْقدَ  فأَصْبنَا عليه، ُكْنتُ  الذي البَِعيرَ  فَبََعْثنَا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  004: الرقم أو الصفحة البخاري

 (067) سلموم ،(004) البخاري أخرجه:  التخريج

ِم، ةِ َمشروعيَّ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --1  .َمشروعيَّتِه وَسببِ  التَّيمُّ

جةً  كانت ولو البنتِه األبِ  تَأديبُ : وفيه --2  .َكبيرةً  ُمَزوَّ

 .َزوجٌ  لها كان وإن أبيها، إلى الَمرأةِ  َشكوى: وفيه --3
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ُجلِ  ُدخولُ : وفيه --4  ِرضاهُ  َعلِمَ  إذا ِعنَدها زوُجها كان وإنْ  ابنتِه، على الرَّ

 .بذلك

اًل  القاِلدةِ  واستِعمالُ  ،الُحليَّ  النِّساءِ  اتِّخاذُ : وفيه --5  .ألزواِجهنَّ  تَجمُّ

رُ  عنها، هللاُ  َرضيَ  عائِشةَ  فَضيلةُ : وفيه --6  .منها البََركةِ  وتَكرُّ

للذين خاضوا في إثم اإلفك جزاء وعقاب في الدنيا واآلخرة، وهم الذين  -3

أصروا على التهمة، أما الذين تابوا وهم حسان ومسطح وحمنة، فقد غفر 

 هللا لهم.

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  علَى َدَخْلنَا ي الصحيح عن عائشة أم المؤمنينوف  َعْنهَا، هللاَّ

 َرَزانٌ  َحَصانٌ : وقالَ : له بأَْبيَاتٍ  يَُشبِّبُ  ِشْعًرا، يُْنِشُدهَا ثَابِتٍ  بنُ  َحسَّانُ  وِعْنَدهَا

 لَْستَ  لَِكنَّكَ : ائَِشةُ عَ  له فَقالَتْ  الَغَوافِِل، لُُحومِ  ِمن َغْرثَى وتُْصبِحُ  بِريبَةٍ  تَُزنُّ  ما

ُ  قالَ  وقدْ  َعلَْيِك؟ يَْدُخلَ  أنْ  له تَأَْذنِينَ  لِمَ  لَهَا فَقُلتُ : َمْسُروقٌ  قالَ  َكذلَك،  هللاَّ

 ِمنَ  أَشدُّ  َعَذابٍ  وأَيُّ : فَقالَتْ { َعِظيمٌ  َعَذابٌ  له منهمْ  ِكْبَرهُ  تََولَّى َوالَِّذي: }تََعالَى

ِ  َرسولِ  عن يُهَاِجي أوْ  يُنَافُِح، نَ كا إنَّه: له قالَتْ  الَعَمى؟  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 .وسلَّمَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4546: الرقم أو الصفحة البخاري

 (0499) ومسلم ،(4546) البخاري أخرجه:  التخريج

إن زعيم المنافقين عبد هللا بن أبّي هو الذي تولى كبر حديث اإلفك،  -4

رويج لها وإشاعتها بين المسلمين. وهل جلد هو واختالق معظم القصة، والت

 وغيره؟

روى الترمذي ومحمد بن إسحاق وغيرهما أن النبي صلّى هللا عليه وسلم 

 جلد في اإلفك رجلين وامرأة: مسطحا وحسانا وحمنة.

وإنما حّد هؤالء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف، حتى ال 

 اآلخرة،يبقى عليهم تبعة من ذلك في 

 وقد قال صلّى َّللا عليه وسلم في الحدود من حديث عبادة بن الصامت 
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ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم في َرْهٍط، فَقاَل: أُبَايُِعُكْم علَى أْن ال  بَايَْعُت َرسوَل هللاَّ

ِ شيئًا، واَل تَْسِرقُوا، واَل تَْزنُوا، واَل تَْقتُلُوا أْواَلَدُكْم،  واَل تَأْتُوا تُْشِرُكوا باهللَّ

ببُْهتَاٍن تَْفتَُرونَهُ بْيَن أْيِديُكْم وأَْرُجلُِكْم، واَل تَْعُصونِي في َمعروٍف، فَمن وفَى 

ْنيَا، فَهو له  ِ، وَمن أَصاَب ِمن ذلَك شيئًا فَأُِخَذ به في الدُّ ِمنُكم فأْجُرهُ علَى هللاَّ

ُ، فَذلَك إلى  بَهُ، وإْن َشاَء َغفََر َكفَّاَرةٌ وطَهُوٌر، وَمن َستََرهُ هللاَّ ِ: إْن َشاَء َعذَّ هللاَّ

 له.

الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 7469البخاري الصفحة أو الرقم: 

المؤمنين والمؤمنات أن يظنوا ببعضهم خيرا، لذا عاتبهم هللا تعالى على  -5

بقوله: إِْذ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمناُت بِأَْنفُِسِهْم َخْيراً أي ببعضهم أو 

بإخوانهم، فالواجب على المسلمين إذا سمعوا رجال يقذف أحدا أو يذكره 

عليه ويكذبوه. وألجل هذا قال العلماء: إن  بقبيح ال يعرفونه به أن ينكروا

اآلية أصل في أن درجة اإليمان التي حازها اإلنسان، ومنزلة الصالح التي 

حلّها المؤمن، وحلّة العفاف التي يستتر بها المسلم ال يزيلها عنه خبر محتمل 

 وإن شاع، إذا كان أصله فاسدا أو مجهوال.

ِ  َرسولُ  َعافَدَ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا أْهلِِه، فَِراقِ  في يَْستَأِْمُرهُما الَوْحيُ  اْستَْلبَثَ  ِحينَ  وأَُساَمةَ  َعلِيًّا،  أَُساَمةُ  فأمَّ

 أْغِمُصهُ  أْمًرا َعلَْيهَا َرأَْيتُ  إنْ : بَِريَرةُ  وقالَتْ  َخْيًرا، إالَّ  نَْعلَمُ  واَل  أْهلُكَ : فَقالَ 

، َحِديثَةُ  َجاِريَةٌ  أنَّهَا ِمن رَ أْكثَ  نِّ  الدَّاِجُن، فَتَأْتي أْهلِهَا، َعِجينِ  عن تَنَامُ  السِّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  فَتَأُْكلُهُ،  أَذاهُ  بَلََغنِي َرُجلٍ  في يَْعِذُرنَا َمن: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  بَْيتِي، أْهلِ  في  ما َرُجاًل  َذَكُروا ولقَدْ  َخْيًرا، الَّ إ أْهلِي ِمن َعلِْمتُ  ما فََوهللاَّ

 .َخْيًرا إالَّ  عليه َعلِْمتُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0607: الرقم أو الصفحة البخاري

 (0770) ومسلم ،(0607) البخاري أخرجه:  التخريج

 الزنى إما باإلقرار أو بأربعة شهود، فقوله تعالى:إن إثبات تهمة  -6
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جاُؤ َعلَْيِه بِأَْربََعِة ُشهَداَء توبيخ ألهل اإلفك على تقصيرهم في اإلثبات، أي 

هال جاؤوا بأربعة شهداء على ما زعموا من االفتراء. وهذا إحالة على 

 المذكور في آية القذف السابقة. وإذ لم يأتوا بالشهداء فهم في حكم هللا

 كاذبون.

إن أحكام الدنيا في اإلثبات ونحوه تجري على الظاهر، والسرائر إلى  -7

 أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي َّللا عنه أنه قال:هللا عّز وجّل، 

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم،  إنَّ أُنَاًسا َكانُوا يُْؤَخُذوَن بالَوْحِي في َعْهِد َرسوِل هللاَّ

قَِد اْنقَطََع، وإنَّما نَأُْخُذُكُم اآلَن بما ظَهََر لَنَا ِمن أْعَمالُِكْم، فَمن وإنَّ الَوْحَي 

ُ يَُحاِسبُهُ في  ْبنَاهُ، وليَس إلَْينَا ِمن َسِريَرتِِه شيٌء هللاَّ أْظهََر لَنَا َخْيًرا، أِمنَّاهُ، وقَرَّ

ْقهُ، وإْن قاَل: إنَّ َسِريَرتَهُ َسِريَرتِِه، وَمن أْظهََر لَنَا ُسوًءا لَْم نَأَْمْنهُ، ولَْم نُصَ  دِّ

 َحَسنَةٌ.

الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 0645البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ى على عباده في قصة القذف مرتين في قوله:تكّرر االمتنان من هللا تعال -8

ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ أي لوال فضله ورحمته لمّسكم بسبب ما قلتم  َولَْوال فَْضُل هللاَّ

في عائشة عذاب عظيم في الدنيا واآلخرة، ولكنه برحمته ستر عليكم في 

 الدنيا، ويرحم في اآلخرة من أتاه تائبا.

صة اإلفك بارتكاب آثام ثالثة: تلقي اإلفك وصف هللا الخائضين في ق -9

بألسنتهم وإشاعته بينهم، والتكلم بما ال علم لهم به، واستصغارهم ذلك وهو 

عظيم الوزر، ومن العظائم والكبائر. وهذا يدل أن القذف من الكبائر، وأن 

عظم المعصية ال يختلف بظن فاعلها وحسبانه، وأنه يجب على المكلف أن 

 على كل محّرم. يستعظم اإلقدام

ِ   روي البخاري عن أبي هريرة ْبَع الُموبِقاِت، قالوا: يا َرسوَل هللاَّ اْجتَنِبُوا السَّ

 ، ُ إالَّ بالَحقِّ َم هللاَّ ْحُر، وقَْتُل النَّْفِس الَّتي َحرَّ ِ، والسِّ ْرُك باهللَّ ؟ قاَل: الشِّ وما هُنَّ

با، وأَْكُل ماِل اليَتِيِم، والتَّوَ  ْحِف، وقَْذُف الُمْحَصناِت وأَْكُل الرِّ لِّي يَوَم الزَّ

 الُمْؤِمناِت الغافاِلِت.
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 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0766الصفحة أو الرقم: 

 (98( واللفظ له، ومسلم )0766التخريج : أخرجه البخاري )

عاتب هللا جميع المؤمنين بأنه كان ينبغي عليهم إنكار خبر اإلفك، وأال  -11

يحكيه أو ينقله بعضهم عن بعض، وأن ينزهوا هللا تعالى عن أن يقع هذا من 

يحكموا على هذه المقالة بأنها بهتان،  زوج نبيه صلّى هللا عليه وسلم، وأن

: أن يقال في والغيبة وحقيقة البهتان: أن يقال في اإلنسان ما ليس فيه.

وإن وصف اإليمان يجب أن يكون باعثا لهم على هذا  اإلنسان ما فيه.

 التخلق واألدب.

ُ : قالوا الِغيبَةُ؟ ما أَتَْدُرونَ  وفي الصحيح عن أبي  هريرة  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ

 إنْ : قالَ  أقُوُل؟ ما أِخي في كانَ  إنْ  أفََرأَْيتَ  قيلَ  يَْكَرهُ  بما أخاكَ  ِذْكُركَ : قالَ 

 .بَهَتَّهُ  فقَدْ  فيه يَُكنْ  لَمْ  وإنْ  اْغتَْبتَهُ، فَقَدِ  تَقُوُل، ما فيه كانَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0198: الرقم أو الصفحة

 .البُهتانِ  وبَْينَ  بَْينَها والفرقِ  الِغيبِة، َمعنى بيانُ  :الحديثِ  في --5

 .َوالبُهتانِ  الِغيبةِ  َعنِ  النَّهيُ : وفيه --2

ُ أَْن تَُعوُدوا لِِمْثلِِه أَبَداً أي في عائشة، قال  -11 دّل قوله تعالى: يَِعظُُكُم هللاَّ

اإلمام مالك: من سّب أبا بكر وعمر أّدب، ومن سّب عائشة قتل ألن هللا 

ُ أَْن تَُعوُدوا لِِمْثلِِه أَبَداً إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن فمن سّب  تعالى يقول: يَِعظُُكُم هللاَّ

 ة فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. عائش

وقد أجمع العلماء رحمهم هللا قاطبة على أن من سبها بعد  وقال ابن كثير:

هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه اآلية، فإنه كافر ألنه 

قال أصحاب الشافعي: من »معاند للقرآن، وهذا رّد على ما قال ابن العربي: 

ة رضي هللا عنها أّدب كما في سائر المؤمنين، وليس قوله: إِْن سّب عائش

 ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن في عائشة ألن ذلك كفر، وإنما هو كما
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ِ  وفي الصحيح عن أبي شريح العدوي الخزاعي الكعبي ِ  يُْؤِمُن، ال وهللاَّ  وهللاَّ

ِ  يُْؤِمُن، ال ِ؟ َرسولَ  يا وَمن: قيلَ  يُْؤِمنُ  ال وهللاَّ  جاُرهُ  يَأَْمنُ  ال الذي: الَ ق هللاَّ

 عمر بن وعثمان السود بن حميد وقال. موسى بن وأسد شبابة تابعه. بَوايِقَهُ 

 عن المقبري عن ذئب أبي ابن عن إسحاق بن وشعيب عياش بن بكر وأبو

 .(ودواهيه وآثامه شروره: وبوائقه)         .هريرة أبي

|  البخاري:  محدثال|  عمرو بن خويلد العدوي شريح أبو:  الراوي

 حكم خالصة|  6056: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح:  المصدر

 [صحيح: ] المحدث

 .للجارِ  الِحفظِ  تشديدُ : الحديثِ  في --5

 .درجاتِه أعلى وبلوغِ  اإليمان، كمالِ  ِمن الجارِ  أمانَ  أنَّ : وفيه --2

إن الذين يحبون إشاعة الفاحشة )الفعل القبيح المفرط القبح( في  -12

ت كعائشة وصفوان رضي هللا عنهما لهم المؤمنين المحصنين والمحصنا

عذاب أليم في الدنيا بالحّد، وفي اآلخرة بعذاب النار أي للمنافقين، أما الحّد 

للمؤمنين فهو كفارة. وهللا يعلم مقدار عظم هذا الذنب والمجازاة عليه، ويعلم 

 كل شيء، والناس ال يعلمون بذلك.                 

يا َمْعَشَر امع عن عبد َّللا بن عمر   اخرج اِللباني في صحيح الج

لم المهاجريَن ! ِخصاٌل َخْمٌس إذا ابتُلِيتُْم بِهنَّ ، وأعوُذ باهللِ أن تُْدِرُكوهُنَّ : 

تَْظَهِر الفاحشةُ في قوٍم قَطُّ ؛ حتى يُْعلِنُوا بها ؛ إال فََشا فيِهُم الطاعوُن 

، ولم يَْنقُُصوا  ن َمَضْواواِلوجاُع التي لم تَُكْن َمَضْت في أسالفِِهم الذي

ِة الُمْؤنَِة ، وَجْوِر السلطاِن عليهم ،  نِيَن وِشدَّ الِمْكياَل والميزاَن إاِلَّ أُِخُذوا بالسِّ

ولم يَْمنَُعوا زكاةَ أموالِهم إال ُمنُِعوا القَْطَر من السماِء ، ولوال البهائُم لم 

هم من يُْمطَُروا ، ولم يَْنقُُضوا عهَد هللاِ وعهَد رسولِ  ه إال َسلَّطَ هللاُ عليهم َعُدوَّ

غيِرهم ، فأََخذوا بعَض ما كان في أَْيِديِهم ، وما لم تَْحُكْم أئمتُهم بكتاِب هللاِ 

 َعزَّ وَجلَّ ويَتََخيَُّروا فيما أَْنَزَل هللاُ إال جعل هللاُ بأَسهم بينَهم

 ح الجامعالراوي : عبدَّللا بن عمر | المحدث : اِللباني | المصدر : صحي

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 7879الصفحة أو الرقم: 
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(، والطبراني في ))المعجم اِلوسط(( 4058التخريج : أخرجه ابن ماجه )

 ( باختالف يسير.9600(، والحاكم )4675)

ءاِت التَّحذيُر من المعاصي؛ ألنَّها تَجلُِب االبتال وفي الحديِث: --5

 والُعقوباِت على الناِس.

تِه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم . --2  وفيه: عالَمةٌ من َعالماِت نُبوَّ

نهى هللا المؤمنين وغيرهم عن اتباع مسالك الشيطان ومذاهبه ألنه ال  -13

 يأمر إال بالفحشاء والمنكر.

هلل تعالى وحده الفضل في تزكية المؤمنين وتطهيرهم وهدايتهم، ال  -14

 بأعمالهم.          

إن رسوَل هللاِ صلى هللا عليه وسلم نهى عن هذا  وفي صحيح أبي داود

وا أنفَسكم ، هللاُ  ةَ فقال النبيُّ صلى هللا عليه وسلم: ال تَُزكُّ يُت بَرَّ االسِم، ُسمِّ

وها زينَب. يها ؟ قال : َسمُّ  أعلُم بأهِل البِرِّ منكم . فقال : ما نَُسمِّ

بن عمرو بن عطاء | المحدث : اِللباني | المصدر : الراوي : محمد 

| خالصة حكم المحدث : حسن  4810صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 

 صحيح

على المؤمن التخلق بأخالق هللا، فيعفو عن الهفوات والزالت  -15

والمزالق، فإن فعل، فاهلل يعفو عنه ويستر ذنوبه، وكما تدين تدان، وهللا 

 سبحانه قال:

ُ لَُكْم أي كما تحبون عفو هللا عن ذنوبكم فكذلك اغفروا أَ  ال تُِحبُّوَن أَْن يَْغفَِر هللاَّ

 لمن دونكم،

َمن ال يَْرَحْم ال يُْرَحْم  وقال صلّى َّللا عليه وسلم فيما عن جريربن عبد َّللا :

 ، وَمن ال يَْغفِْر ال يُْغفَْر له ، وَمن ال يَتُْب ال يُتَْب عليه

 ر بن عبدَّللا | المحدث : اِللباني | المصدر : صحيح الجامعالراوي : جري

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 6600الصفحة أو الرقم: 
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ْحمِة مع الَمْخلوقاِت.وفي الَحديثِ  --5  : الَحثُّ على الرَّ

حْ  --2  مِة أْن تَتَعاَمَل مع الَخْلِق بما يُمليِه عليك ِدينَُك.وفيه: أنَّ َكماَل الرَّ

ْحمِة في القَلِب هو إرادةُ الَخيِر للَخْلِق. --3  وفيه: أنَّ كاِشَف ُوجوِد الرَّ

 وفيه: الَحثُّ على الَعْفِو والَمغفِرِة مع َمن أساَء. --4

جوِع إلى هللاِ عزَّ وجلَّ  --5   وفيه: الحثُّ على التَّْوبِة والرُّ

في هذه اآلية دليل على أن القذف وإن كان معصية كبيرة ال يحبط  -16

األعمال ألن هللا تعالى وصف مسطحا بعد قوله بالهجرة واإليمان وكذلك 

قال َّللا تعالى: لَئِْن سائر الكبائر وال يحبط األعمال غير الشرك باهلل، 

 [ .61/ 08أَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنه َعَملَُك ]الزمر 

 ن حلف على شيء أال يفعله، فرأى أن فعله أولى من تركه، أتاه وكفّر م -17

ُ عليه  روي مسلم عن أبي هريرة يمينه . عن أَْعتََم َرُجٌل ِعْنَد النبيِّ َصلَّى هللاَّ

ْبيَةَ قْد نَاُموا، فأتَاهُ أَْهلُهُ بطََعاِمِه، فََحلَفَ  ال  َوَسلََّم، ثُمَّ َرَجَع إلى أَْهلِِه فََوَجَد الصِّ

ُ عليه َوَسلََّم  يَأُْكُل ِمن أَْجِل ِصْبيَتِِه، ثُمَّ بََدا له فأَكَل، فأتَى َرسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ُ عليه َوَسلََّم: َمن َحلََف علَى يَِميٍن،  فََذَكَر ذلَك له، فَقاَل َرسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

 فِّْر عن يَِمينِِه.فََرأَى َغْيَرهَا َخْيًرا منها، فَْليَأْتِهَا، َوْليُكَ 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5610الصفحة أو الرقم: 

أرجى آية في كتاب هللا تعالى، من حيث لطف  قال بعض العلماء: هذه -18

 هللا بالقذفة العصاة بهذا اللفظ.

دلت هذه اآلية على أن أبا بكر أفضل الناس بعد النبي صلّى هللا عليه  -19

وسلم ألن هللا وصفه بصفات عجيبة في هذه اآلية، دالة على علو شأنه في 

: َوال يَأْتَِل اآليةالدين، أورد الرازي أربع عشرة صفة مستنبطة من هذه 

َعِة  منها أنه وصفه بأنه صاحب الفضل على أُولُوا اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالسه

اإلطالق من غير تقييد لذلك بشخص دون شخص، والفضل يدخل فيه 
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اإلفضال، وذلك يدل على أنه   رضي هللا عنه، كما كان فاضال على 

صفه تعالى بأنه أولوا اإلطالق كان مفضال على اإلطالق. ومنها أنه لما و

الفضل والسعة بالجمع ال بالواحد وبالعموم ال الخصوص، على سبيل 

) انظر تفسير  .المدح، وجب أن يقال: إنه كان خاليا عن المعصية   

 ( 580/00 -597الرازي: 

إن يوسف عليه السالم لما رمي بالفاحشة  قال بعض أهل التحقيق: -21

مهد، وإن مريم لما رميت بالفاحشة برأها هللا بّرأه هللا على لسان صبي في ال

على لسان ابنها عيسى صلوات هللا عليه، وإن عائشة لما رميت بالفاحشة 

بّرأها هللا تعالى بالقرآن فما رضي لها ببراءة صبي وال نبي حتى بّرأها هللا 

 (050/50) تفسير القرطبي: بكالمه من القذف والبهتان 

( :  اآليات 04قصة اإلفك ]سورة النور ) جزاء القذفة اِلخروي في -6

 [     06الى  00

ْنيا َواآْلِخَرِة  إِنه الهِذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغافاِلِت اْلُمْؤِمناِت لُِعنُوا فِي الدُّ

بِما ( يَْوَم تَْشَهُد َعلَْيِهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم 00َولَُهْم َعذاٌب َعِظيٌم )

َ ُهَو 04كانُوا يَْعَملُوَن ) ُ ِدينَهُُم اْلَحقه َويَْعلَُموَن أَنه َّللاه ( يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِهُم َّللاه

( اْلَخبِيثاُت لِْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن لِْلَخبِيثاِت َوالطهيِّباُت 01اْلَحقُّ اْلُمبِيُن )

ا يَقُولُوَن لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوِرْزٌق لِلطهيِّبِيَن َوالطهيِّبُوَن لِلطهيِّباِت  ُؤَن ِممه أُولئَِك ُمبَره

 (06َكِريٌم )

 التهْفِسيُر 

إن الذين يرمون العفائف الغافالت عن الفاحشة التي ال يفطن لها  - 23

المؤمنات، طُردوا من رحمة هللا في الدنيا واآلخرة، ولهم عذاب عظيم في 

 اآلخرة.

ب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا يحصل لهم ذلك العذا - 24

 به من الباطل، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

في ذلك اليوم يوفّيهم هللا جزاءهم بعدل، ويعلمون أن هللا سبحانه هو  - 25

 الحق، فكل ما يصدر عنه من خبر أو وعد أو وعيد حق واضح ال مرية فيه.
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ن الرجال والنساء واألقوال واألفعال مناسب وموافق لما كّل خبيث م - 26

هو خبيث، وكل طيب من ذلك مناسب وموافق لما هو طيب، أولئك الطيبون 

ؤون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات، لهم مغفرة من هللا  والطيبات ُمبَرَّ

 يغفر بها ذنوبهم، ولهم رزق كريم وهو الجنّة.

رات سببًا إلثارة الشهوة المؤدي إلى ارتكاب ولما كان االطالع على العو

الزنى المذكور في بداية السورة، أمر هللا باالستئذان على البيوت؛ حماية 

 للنظر من االطالع على العورات، فقال: 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت اآليات إلى ما يأتي من األحكام:

لفاحشة النساء المحصنات العفائف، أو إن الذين يرمون بالزنى أو ا -1

الرجال المحصنين قياسا واستدالال أو يقذفون غيرهم، ومن هؤالء عائشة 

وسائر زوجات النبي صلّى هللا عليه وسلم، لعنوا في الدنيا واآلخرة، واللعنة 

في الدنيا: اإلبعاد وضرب الحد وهجر المؤمنين لهم، وإساءة سمعتهم، 

 آلخرة الطرد من رحمة هللا بالعذاب في جهنم.وإسقاط عدالتهم، وفي ا

ْبعَ  اْجتَنِبُوا وفي الصحيح عن أبي هريرة ِ  َرسولَ  يا: قالوا الُموبِقاِت، السَّ  هللاَّ

؟ وما ْركُ : قالَ  هُنَّ ِ، الشِّ ْحُر، باهللَّ مَ  الَّتي النَّْفسِ  وقَْتلُ  والسِّ ُ  َحرَّ ، إالَّ  هللاَّ  بالَحقِّ

با، وأَْكلُ  ْحِف، يَومَ  والتََّولِّي اليَتِيِم، مالِ  وأَْكلُ  الرِّ  الُمْحَصناتِ  وقَْذفُ  الزَّ

 .الغافاِلتِ  الُمْؤِمناتِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0766: الرقم أو الصفحة

 (98) ومسلم ،(0766) البخاري أخرجه:  التخريج

سنتهم وأيديهم وأرجلهم وتكلمهم ولهم حكم آخر غير اللعنة وهو شهادة أل -2

 يوم القيامة عند الحساب بما تكلموا به وبما عملوا في الدنيا.

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعْندَ  ُكنَّا وفي الصحيح عن أنس بن مالك  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ : قُْلنَا قالَ  أَْضَحُك؟ ِممَّ  تَْدُرونَ  هلْ : فَقالَ  فََضِحَك،  ِمن: قالَ  ُم،أَْعلَ  َوَرسولُهُ  هللاَّ
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: قالَ  بَلَى،: يقولُ : قالَ  الظُّْلِم؟ ِمنَ  تُِجْرنِي أَلَمْ  َربِّ  يا: يقولُ  َربَّهُ  الَعْبدِ  ُمَخاطَبَةِ 

 بنَْفِسكَ  َكفَى: فيَقولُ : قالَ  ِمنِّي، َشاِهًدا إالَّ  نَْفِسي علَى أُِجيزُ  ال فإنِّي: فيَقولُ 

 فيُقَالُ  فِيِه، علَى فيُْختَمُ : قالَ  ُشهُوًدا، َكاتِبِينَ ال َوبِاْلِكَرامِ  َشِهيًدا، َعلَْيكَ  اليومَ 

 قالَ  الَكاَلِم، وبْينَ  بْينَهُ  يَُخلَّى ثُمَّ : قالَ  بأَْعَمالِِه، فَتَْنِطقُ : قالَ  اْنِطقِي،: ألَْرَكانِهِ 

 .أُنَاِضلُ  ُكْنتُ  فََعْنُكنَّ  َوُسْحقًا، لَُكنَّ  بُْعًدا: فيَقولُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  محدثال|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0868: الرقم أو الصفحة

 .لِعباِده دلَهعَ  ُسبحانَه هللاِ  إِظهارُ : الحديثِ  وفي

وحكم ثالث أيضا هو أن حسابهم وجزاءهم ثابت مستحق لهم بالقدر  -3

المستحق المناسب لعملهم أو قولهم ألن مجازاة هللا عز وجل للكافر 

 والمسيء بالحق والعدل، ومجازاته للمحسن باإلحسان والفضل.

ثَنَا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود ِ  َرسولُ  َحدَّ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  ىَصلَّ  هللاَّ

اِدقُ  وهو- هِ  بَْطنِ  في َخْلقُهُ  يُْجَمعُ  أَحَدُكمْ  إنَّ : قالَ  -الَمْصُدوقُ  الصَّ  أْربَِعينَ  أُمِّ

ُ  يَْبَعثُ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  يَكونُ  ثُمَّ  ذلَك، ِمْثلَ  َعلَقَةً  يَكونُ  ثُمَّ  يَْوًما،  َملًَكا هللاَّ

 أوْ  وَشقِيٌّ  وأََجلَهُ، وِرْزقَهُ، َعَملَهُ، اْكتُبْ : له ويُقَالُ  ،َكلَِماتٍ  بأَْربَعِ  فيُْؤَمرُ 

وُح، فيه يُْنفَخُ  ثُمَّ  َسِعيٌد، ُجلَ  فإنَّ  الرُّ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ  ما حتَّى لَيَْعَملُ  ِمنُكم الرَّ

 ما حتَّى ويَْعَملُ  ،النَّارِ  أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  ِكتَابُهُ، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراٌع، إالَّ  الَجنَّةِ 

 .الَجنَّةِ  أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  الِكتَاُب، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراٌع، إالَّ  النَّارِ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0009: الرقم أو الصفحة البخاري

 باألرزاقِ  أو باألعمالِ  تَعلَّقَ  َسواءٌ  بالقََدِر، اإليمانُ  :الَحديثِ  وفي --5

 .واآلجالِ 

 .بالَخواتيمِ  األعمالَ  أِلنَّ  األعماِل؛ بُصَورِ  االغتِرارِ  َعَدمُ : وفيه --2

يِّئاتِ  الَحَسناتِ  ِمنَ  األعمالَ  أنَّ : وفيه --3  وأنَّ  ُموِجباٌت، ال أَماراتٌ  والسَّ

 .التَّقديرُ  به وَجَرى القَضاءُ  به َسبَقَ  ما إلى العاقِبةِ  في األْمرِ  َمصيرَ 
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يثين من الرجال، وكذا وأكثر المفسرين: الكلمات الخبيثات من القول للخب -4

الخبيثون من الناس للخبيثات من القول، وكذا الكلمات الطيبات من القول 

 للطيبات من القول.   للطيبين من الناس، والطيبون من الناس 

 يَخطوها ُخطوةٍ  وكلُّ  َصَدقةٌ، الطيِّبةُ  الَكلِمةُ   وفي الصحيح عن أبي هريرة

الةِ  إلى  .َصَدقةٌ  الصَّ

 تخريج:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  9968: الرقم أو الصفحة المسند

( 5008) ومسلم له، واللفظ( 0898) البخاري مطوالً  أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف

 مٍ يَو ُكلَّ  َصَدقَةٌ، عليه النَّاسِ  ِمنَ  ُسالَمى ُكلُّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُجلَ  ويُِعينُ  َصَدقَةٌ، ااِلْثنَْينِ  بْينَ  يَْعِدلُ  الشَّْمُس، فيه تَْطلُعُ   فَيَْحِملُ  دابَّتِهِ  علَى الرَّ

 ُخْطَوةٍ  وُكلُّ  َصَدقَةٌ، الطَّيِّبَةُ  والَكلَِمةُ  َصَدقَةٌ، َمتاَعهُ  عليها يَْرفَعُ  أوْ  عليها،

الةِ  إلى يَْخطُوها  .َصَدقَةٌ  الطَِّريقِ  َعنِ  األَذى ويُِميطُ  َصَدقَةٌ، الصَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0898: الرقم أو الصفحة

 (5008) ومسلم ،(0898) البخاري أخرجه:  التخريج

دِ  بَيانُ  :الَحديثِ  وفي --5  تَكونَ  أنْ  يَِصحُّ  التي والطَّاعاتِ  الَخيراتِ  أنواعِ  تَعدُّ

 .هللِ  ُمقدَّمةً  َصَدقةً 

ا فِعاًل  الطاعاتِ  فِعلِ  على الَحثُّ : وفيه --2  .عليه ُمداَوًما ُمستَمّرً

 أعطاهمُ  ثمَّ  األعمالِ  إلى َوفَّقَهم بأنْ  ِعباِده على هللاِ  فَضلِ  بَيانُ : وفيه --3

 .عليها األْجرَ 

 هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ  الفَأْلُ  وَخْيُرها ِطيََرةَ  ال وفي الصحيح عن أبي هريرة 

الَِحةُ  الَكلَِمةُ : قالَ  الفَأُْل؟ وما  .أَحُدُكمْ  يَْسَمُعها الصَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0000: الرقم أو الصفحة

ِ  يُْؤِمنُ  كانَ  َمن وفي الصحيح عن أبي هريرة  يُْؤذِ  فال اآلِخرِ  واليَومِ  باهللَّ

ِ  يُْؤِمنُ  كانَ  وَمن جاَرهُ، ِ  يُْؤِمنُ  كانَ  وَمن َضْيفَهُ، فَْليُْكِرمْ  اآلِخرِ  واليَومِ  باهللَّ  باهللَّ

 .لِيَْصُمتْ  أوْ  َخْيًرا فَْليَقُلْ  ِخرِ اآل واليَومِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6059: الرقم أو الصفحة

 (47) ومسلم ،(6059) البخاري أخرجه:  التخريج

شرح قوله تعالى ) الخبيثات للخبيثين ( والتوفيق بينها وبين حال امرأتي 

 نوح ولوط

حدثت مناظرة بيني وبين شخص مسيحي ، وقد فاجأني بقوله لي : هناك آية 

ثِيَن َواْلَخبِيثُوَن في القرآن تتضمن قول هللا سبحانه وتعالى : ) اْلَخبِيثَاُت لِْلَخبِي

لِْلَخبِيثَاِت َوالطَّيِّبَاُت لِلطَّيِّبِيَن َوالطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَاِت ( إلخ اآلية ، واآلية األخرى 

تتضمن قوله تعالى ) َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهلِي َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ ( ، ) يَا نُوُح 

َعَمٌل َغْيُر َصالٍِح ( ، وهناك آية أخرى وهي قوله  إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهلَِك إِنَّهُ 

ُ َمثاَل لِلَِّذيَن َكفَُروا اْمَرأََت نُوٍح َواْمَرأََت لُوٍط َكانَتَا تَْحَت  تعالى ) َضَرَب هللاَّ

ِ َشْيئًا وَ  قِيَل اْدُخال َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصالَِحْيِن فََخانَتَاهَُما فَلَْم يُْغنِيَا َعْنهَُما ِمَن هللاَّ

ُ َمثاَل لِلَِّذيَن آَمنُوا اْمَرأََت فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت  اِخلِيَن . َوَضَرَب هللاَّ النَّاَر َمَع الدَّ

َربِّ اْبِن لِي ِعْنَدَك بَْيتًا فِي اْلَجنَِّة ( إلخ اآلية ، وأن هناك على حد زعمه 

اُت لِلطَّيِّبِيَن ( إلخ اآلية ، تناقضاً ، فكيف يقول هللا سبحانه وتعالى ) َوالطَّيِّبَ 

بينما زوجات أنبياء هللا نوح ولوط خبيثات ، وفرعون كما جاء فيه في 

القرآن وزوجته طيبة ، وحيث ليس لدي جواب مقنع آمل التكرم بإفتائي عن 

 ذلك ، جزاكم هللا خيراً .

 فأجابوا :

 أوالً :
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اْلَخبِيثُوَن لِْلَخبِيثَاِت َوالطَّيِّبَاُت لِلطَّيِّبِيَن قال هللا تعالى : ) اْلَخبِيثَاُت لِْلَخبِيثِيَن وَ 

ا يَقُولُوَن لَهُْم َمْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم ( هذه  ُءوَن ِممَّ َوالطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَاِت أُولَئَِك ُمبَرَّ

اآلية ُذكرت بعد اآليات التي نزلت في قصة اإلفك تأكيداً لبراءة عائشة 

ما رماها به عبد هللا بن أبّي بن سلول رأس المنافقين ، رضي هللا عنها م

زوراً وبهتاناً ، وبياناً لنزاهتها ، وعفتها في نفسها ، ومن جهة صلتها 

 برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ولْلية معنيان :

األول : أن الكلمات الخبيثات واألعمال السيئات أولى بها الناس الخبيثون ، 

ولى وأحق بالكلمات الخبيثات واألعمال الفاحشة ، والناس الخبثاء أ

والكلمات الطيبات واألعمال الطاهرة أولى وأحق بها الناس الطيبون ذوو 

النفوس األبية واألخالق الكريمة السامية ، والطيبون أولى بالكلمات 

 واألعمال الصالحات .

ل الخبيثون : أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين ، والرجا والمعنى الثاني

أولى بالنساء الخبيثات ، والنساء الطيبات الطاهرات العفيفات أولى بالرجال 

الطاهرين األعفاء ، والرجال الطيبون األعفاء أولى بالنساء الطاهرات 

العفيفات ، واآلية على كال المعنيين دالة على المقصود منها ، وهو نزاهة 

ا رماها به عبد هللا  بن أبّي بن سلول من الفاحشة عائشة رضي هللا عنها عمَّ

 ومن تبعه ممن انخدع ببهتانه واغتر بزخرف قوله .

 ثانياً :

قال هللا تعالى ) َونَاَدى نُوٌح َربَّهُ فَقَاَل َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهلِي َوإِنَّ َوْعَدَك 

ِمْن أَْهلَِك إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر  اْلَحقُّ َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِميَن . قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيسَ 

َصالٍِح فاََل تَْسأَْلنِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنِّي أَِعظَُك أَْن تَُكوَن ِمَن اْلَجاِهلِيَن ( ، 

 ومعنى اآليتين :

أن هللا تعالى أخبر عن رسوله نوح عليه السالم أنه سأله تعالى أن ينجز له 

رق والهالك بناء على فهمه من ذلك من قوله وعده إياه بنجاة ولده من الغ

تعالى له ) اْحِمْل فِيهَا ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن َوأَْهلََك إاِلَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل 

َوَمْن آَمَن ( فقال : ) فَقَاَل َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهلِي ( ، وقد وعدتني بنجاة أهلي 

 يخلف وأنت ) أَْحَكُم اْلَحاِكِميَن ( ، ) قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ ، ووعدك الحق الذي ال
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لَْيَس ِمْن أَْهلَِك ( أي : الذين وعدتك بإنجائهم ؛ ألني إنما وعدتك بإنجاء َمن 

آمن ِمن أهلك ، بدليل االستثناء في قوله تعالى ) إاِلَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل ( ؛ 

على تلك المساءلة وذلك الفهم بقوله : ) يَا نُوُح إِنَّهُ  ولذلك عاتبه هللا تعالى

لَْيَس ِمْن أَْهلَِك ( ، وبيَّن ذلك بقوله ) إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصالِحٍ ( ؛ لكفره بأبيه 

نوح عليه السالم ؛ ومخالفته إياه ، فليس من أهله ديناً ، وإن كان ابناً له من 

السلف رضي هللا عنهم : " ما زنت النسب ، قال ابن عباس وغير واحد من 

امرأة نبي قط " وهذا هو الحق ، فإن هللا سبحانه أْغيَر ِمن أن يمكِّن امرأة 

نبي من الفاحشة ؛ ولذلك غضب سبحانه على الذين رموا عائشة زوج النبي 

أها مما قالوا فيها ،  صلى هللا عليه وسلم بالفاحشة ، وأنكر عليهم ذلك وبرَّ

 آناً يُتلى إلى يوم القيامة .وأنزل في ذلك قر

 ثالثاً :

ُ َمثاًَل لِلَِّذيَن َكفَُروا ( اآليتين من سورة التحريم .  قال هللا تعالى : ) َضَرَب هللاَّ

بعد أن عاتب هللا تعالى أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وخاصة 

بحسن عائشة وحفصة رضي هللا عنهن جميعاً على ما بَدر منهن مما ال يليق 

معاشرة النبي صلى هللا عليه وسلم حتى حلف أن يعتزلهن شهراً ، وأنكر 

تعالى عليهن بعض ما وقع منهن من أخطاء في حقه عليه الصالة والسالم ، 

وأنذرهن بالطالق وأن يبدله أزواجاً خيراً منهن : ختم سورة التحريم بمثلَين 

ح وامرأة لوط ، ومثل : مثل ضربه للذين كفروا بامرأتين كافرتين امرأة نو

ضربه للذين آمنوا بامرأتين صالحتين بآسية امرأة فرعون ، ومريم بنت 

عمران ؛ إيذاناً بأن هللا حكم عدل ال محاباة عنده ، بل كل نفس عنده بما 

كسبت رهينة ، وحث العباد على التقوى ، وأن يخشوا يوماً يرجعون فيه 

ده ، وال مولود هو جاز عن والده إلى هللا ، يوماً ال يجزي فيه والد عن ول

شيئاً ، يوم يفرُّ المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرئ 

منهم يومئذ شأن يغنيه ، يوم ال تزر فيه وازرة وزر أخرى ، وإن تدع مثقلة 

إلى حملها ال يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ، يوم ال تنفع فيه الشفاعة إال 

رحمن ورضي له قوالً ، فبيَّن سبحانه أن امرأة نوح وامرأة من أذن له ال

لوط كانتا كافرتين ، وكانتا تحت رسولْين كريمْين من رسل هللا ، وكانت 

امرأة نوح تخونه بداللة الكفار على َمن آمن بزوجها ، وكانت امرأة لوط 
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ما ، تدل الكفار على ضيوفه ، إيذاء وخيانة لهما ، وصّداً للنَّاس عن اتباعه

فلم ينفعهما صالح زوجيهما نوح ولوط ، ولم يدفعا عنهما من بأس هللا شيئاً 

، وقيل لهاتين المرأتين : ادخال النار مع الداخلين ، جزاًء وفاقاً بكفرهما 

وخيانتهما ؛ بداللة امرأة نوح على من آمن به ، وداللة امرأة لوط على 

لنبي من أنبيائه زوجة زانية  ضيوفه ، ال بالزنى ، فإن هللا سبحانه ال يرضى

، قال ابن عباس رضي هللا عنهما في تفسير قوله تعالى ) فََخانَتَاهَُما ( قال : 

" ما زنتا " ، وقال : " ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين " 

 ، وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم .

ضربه للذين آمنوا بآسية زوجة فرعون ،  وبيَّن هللا سبحانه بالمثل الذي

وكان أعتى الجبابرة في زمانه ، أن مخالطة المؤمنين للكافرين ال تضرهم ، 

إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، ما داموا معتصمين بحبل هللا تعالى متمسكين 

بدينه ، كما لم ينفع صالُح الرسولين : نوح ولوط زوجتيهما الكافرتين ، قال 

) اَل يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفَعْل  هللا تعالى :

ِ فِي َشْيٍء إاِلَّ أَْن تَتَّقُوا ِمْنهُْم تُقَاةً ( ، ولذلك لم يضر زوجة  َذلَِك فَلَْيَس ِمَن هللاَّ

داً بذنب غيره فرعون كفُر زوجها وجبروته ، فإن هللا حكم عدل ال يؤاخذ أح

بل حماها وأحاطها بعنايته وحسن رعايته ، واستجاب دعاءها وبنى لها بيتاً 

اها من فرعون وكيده ، وسائر القوم الظالمين  في الجنة ، ونجَّ

مما تقدم في تفسير اآليات من أن ابن نوح ليس ابن زنى ، وأن عائشة 

أها هللا في القرآن مما رماها به رأ س النفاق ، ومن انخدع رضي هللا عنها برَّ

بقوله من المؤمنين والمؤمنات ، وأن كال من امرأة نوح وامرأة لوط لم تزن 

وإنما كانتا كافرتين ، ودلت كل منهما الكفار على ما يسوؤهما ويصد الناس 

عن اتباعهما ، وأن زواج المؤمن بالكافرة كان مباحاً في الشرائع السابقة ، 

، وأن هللا حمى امرأة فرعون من كيده وحفظ وكذا زواج الكافر بالمؤمنة 

عليها دينها ونجاها من الظالمين : يتبين أن اآليات المذكورة متوافقة ، ال 

 متناقضة ، وأن بعضها يؤيِّد بعضاً .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد هللا بن 

 وهللا أعلم( . 076/0 – 070" فتاوى اللجنة الدائمة " )غديان
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ا يَقُولُوَن على براءة عائشة  -5 ُؤَن ِممَّ دل قوله تعالى صراحة: أُولئَِك ُمبَرَّ

 وصفوان رضي هللا عنهما مما يقول الخبيثون والخبيثات. 

( :  04الحكم السادس االستئذان لدخول البيوت وآدابه ]سورة النور ) -7

  [                          08الى  07اآليات 

يا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوتاً َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتهى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا 

( فَإِْن لَْم تَِجُدوا فِيها أََحداً فاَل 07َعلى أَْهلِها ذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم لََعلهُكْم تََذكهُروَن )

ُ  تَْدُخلُوها َحتهى يُْؤَذَن لَُكْم َوإِنْ  قِيَل لَُكُم اْرِجعُوا فَاْرِجُعوا ُهَو أَْزكى لَُكْم َوَّللاه

( لَْيَس َعلَْيُكْم ُجناٌح أَْن تَْدُخلُوا بُيُوتاً َغْيَر َمْسُكونٍَة 09بِما تَْعَملُوَن َعلِيٌم )

ُ يَْعلَُم ما تُْبُدوَن َوما تَْكتُُموَن )  (08فِيها َمتاٌع لَُكْم َوَّللاه

  التهْفِسيُر 

يا أيها الذين آمنوا باهلل وعملوا بشرعه، ال تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم  - 27

حتَّى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم، وتسلّموا عليهم بأن تقولوا في 

السالم واالستئذان: السالم عليكم أأدخل؟ ذلك االستئذان الَّذي أمرتم به خير 

 به فتمتثلوه.لكم من الدخول فجأة، لعلكم تتذكرون ما أمرتم 

فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحًدا فال تدخلوها حتَّى يؤذن لكم في  - 28

دخولها ممن يملك اإلذن، وإن قال لكم أربابها: )ارجعوا( فارجعوا وال 

تدخلوها، فإنه أطهر لكم عند هللا، وهللا بما تعملون عليم ال يخفى عليه شيء 

 من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتًا عامة ال تختص بأحد، ليس  - 29

أعّدت لالنتفاع العام؛ كالمكتبات والحوانيت في األسواق، وهللا يعلم ما 

تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون، ال يخفى عليه شيء من ذلك، 

 وسيجازيكم عليه.

 للوقاية منه، فقال: ولما كان النظر بريًدا إلى الزنى، أمر هللا بغض البصر

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت اآليات على ما يلي:
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تحريم دخول بيت اآلخرين من غير استئذان وجوبا، وسالم وتحية ندبا،  -1

 ويكون السالم قبل االستئذان، كما دلت السنة.

وصورة والسنة في االستئذان كما تقدم أن يكون ثالث مرات ال يزاد عليها. 

االستئذان أن يقول الشخص رجال كان أو امرأة، بصيرا أو أعمى: السالم 

عليكم أأدخل؟ فإن أذن له دخل، وإن أمر بالرجوع انصرف، وإن لم يجبه 

 أحد استأذن ثالثا ثم ينصرف من بعد الثالث.

: اْستَأَْذَن  روي البخاري عن أبي موسي االشعري أنَّ أبا ُموَسى األْشَعِريَّ

ُ عْنه، فَلَْم يُْؤَذْن له، وَكأنَّهُ كاَن َمْشُغواًل، علَى عُ  َمَر بِن الَخطَّاِب َرِضَي هللاَّ

ِ بِن قَْيٍس اْئَذنُوا  فََرَجَع أبو ُموَسى، فَفََرَغ ُعَمُر، فقاَل: ألَْم أْسَمْع َصْوَت عبِد هللاَّ

تَأْتِينِي علَى ذلَك  له، قيَل: قْد َرَجَع، فََدعاهُ فقاَل: ُكنَّا نُْؤَمُر بذلَك، فقاَل:

بالبَيِّنَِة، فاْنطَلََق إلى َمْجلِِس األْنصاِر، فََسأَلَهُْم، فقالوا: ال يَْشهَُد لَك علَى هذا 

، فقاَل ُعَمُر: أَخفَِي  ، فََذهََب بأَبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ إالَّ أْصَغُرنا أبو َسِعيٍد الُخْدِريُّ

ِ صَ  ْفُق باألْسواِق هذا َعلَيَّ ِمن أْمِر َرسوِل هللاَّ لَّى هللاُ عليه وسلََّم أْلهانِي الصَّ

 يَْعنِي الُخُروَج إلى تِجاَرٍة.

الراوي : أبو موسى اِلشعري عبدَّللا بن قيس | المحدث : البخاري | 

| خالصة حكم  0060المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 

 المحدث : ]صحيح[

ي في نِسبِة األقواِل للنَّبيِّ صلَّى هللا عليه َضرورةُ التَّحَ  وفي الَحديِث: --5 رِّ

 وسلَّم.

: "ُكنَّا نُؤَمر"، المراد به: أَْمُر النَّبيِّ صلَّى هللا  --2 حابيِّ وفيه: أنَّ قوَل الصَّ

 عليه وسلَّم لهم.

ِب لَمعاِشهم. --3 حابِة بالتِّجارِة والتََّكسُّ  وفيه: َعَمُل ِكباِر الصَّ

حابِة رضي هللا عنهم لَِما ثَبََت عِن النَّبيِّ صلَّى هللا وفيه: ُخضوُع ال --4 صَّ

 عليه وسلَّم، وقَبولُهم له.

ُجَل الَعالَِم قد يُوَجُد عنَد َمن هو دونَه في الِعْلم ما ليس عنَدهُ. --5  وفيه: أنَّ الرَّ
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وقال المالكية: إنما خص االستئذان بثالث ألن الغالب من الكالم إذا كرر 

وفهم، ولذلك كان النبي صلّى هللا عليه وسلم إذا تكلم بكلمة  ثالثا، سمع

أعادها ثالثا حتى يفهم عنه، وإذا سلم على قوم، سلم عليهم ثالثا، وإذا كان 

الغالب هذا فإذا لم يؤذن له بعد ثالث، ظهر أن رب المنزل ال يريد اإلذن، 

تأذن أن أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر ال يمكنه قطعه، فينبغي للمس

ينصرف ألن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل، وربما يضره اإللحاح 

 حتى ينقطع عما كان مشغوال به كما

قال النبي صلّى هللا عليه وسلم ألبي أيوب حين استأذن عليه، فخرج 

 مستعجال فقال:

ُ عليه وسلََّم مَ  روي مسلم عن أبي سعيد الخدري  رَّ أنَّ َرسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ

علَى َرُجٍل ِمَن األْنَصاِر، فأْرَسَل إلَْيِه، فََخَرَج وَرْأُسهُ يَْقطُُر، فَقاَل: لََعلَّنَا 

أْعَجْلنَاَك؟ قاَل: نََعْم يا َرسوَل هللاِ، قاَل: إَذا أُْعِجْلَت، أْو أْقَحْطَت فال ُغْسَل 

اٍر: إَذا أُْعِجلْ   َت، أْو أُْقِحْطَت.َعلَْيَك، وَعلَْيَك الُوُضوُء َوقاَل ابُن بَشَّ

 الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[  041الصفحة أو الرقم: 

إنَّ أبواَب النبيِّ صلَّى هللاُ عليِه   فقد روى أنس بن مالك رضي َّللا عنه قال:

 وسلَّم كانت تُقَرُع باألظافيرِ 

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : اِللباني | المصدر : صحيح اِلدب 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 904المفرد الصفحة أو الرقم: 

قال:  أَتَْيُت النبيَّ  عبد َّللا رضي َّللا عنهما عن جابر بن وفي الصحيح 

َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم في َدْيٍن كاَن علَى أبِي، فََدقَْقُت البَاَب، فَقاَل: َمن َذا 

 فَقُلُت: أنَا، فَقاَل: أنَا أنَا َكأنَّهُ َكِرهَهَا.

الراوي : جابر بن عبدَّللا | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 6010الصفحة أو الرقم:  البخاري

 (0511(، ومسلم )6010التخريج : أخرجه البخاري )
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السالم علينا وعلى عباد َّللا  دخل بيت نفسه وليس فيه أحد، يقول وإذا:

 الصالحين، كما قال قتادة. والمالئكة ترد عليه.

 قب الباب، فطعن أحدهم عينهوإذا رأى أهل الدار أحدا يطلع عليهم من ث

 فقلعها، فقال الشافعي وأحمد: ال شيء عليه،

رسول هللا صلّى هللا  لما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن

عليه وسلم قال: َمن اطلَع في داِر قوٍم بغيِر إذنِهم ففقأوا عيَن؛ه فقد هُِدَرت 

 عينُه.

 | المصدر : صحيح أبي داودالراوي : أبو هريرة | المحدث : اِللباني 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 1570الصفحة أو الرقم: 

(، وأبو داود 0519( بنحوه، ومسلم )6800التخريج : أخرجه البخاري )

 (9887(، وأحمد )4960( واللفظ له، والنسائي )1570)

ديُد ِمن االطِّالعِ على َمحاِرِم : التحذيُر والتوفي الحديث --5 رهيُب الشَّ

ةً بُيوتَهم.  النَّاِس وخاصَّ

 وفيه: األمُر باالستئذاِن، وَغضِّ البَصِر وعدِم إطالقِه حاَل االستئذاِن. --2

من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم، حّل لهم أن يفقؤوا »وعبارة مسلم: 

 « .عينه

أنَّ َرُجاًل اطَّلََع في ُجْحٍر في  روي البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم  ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم، ومع َرسوِل هللاَّ بَاِب َرسوِل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم، قاَل: لو أْعلَُم  ا َرآهُ َرسوُل هللاَّ ِمْدًرى يَُحكُّ به َرْأَسهُ، فَلَمَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: أنََّك تَْنتَِظُرنِي، لَطَ  َعْنُت به في َعْينَْيَك. قاَل َرسوُل هللاَّ

 إنَّما ُجِعَل اإلْذُن ِمن قِبَِل البََصِر.

الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 6805البخاري الصفحة أو الرقم: 
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تحريم الدخول إلى بيت اآلخرين إذا لم يوجد فيه صاحبه حتى يؤذن له،  -2

وهذا مستفاد من اآلية: فَإِْن لَْم تَِجُدوا فِيها أََحداً والصحيح أن هذه اآلية 

مرتبطة بما قبلها، التقدير: يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 

لموا، فإن أذن لكم فادخلوا، وإال فارجعوا، فإن لم تجدوا حتى تستأنسوا وتس

فيها أحدا يأذن لكم، فال تدخلوها حتى تجدوا إذنا. وال فرق في وجوب 

 االستئذان وتحريم الدخول بغير إذن بين أن يكون الباب مغلقا أو مفتوحا.

ويجوز اإلذن من الصغير والكبير، وقد كان أنس بن مالك يستأذن على 

 صلّى هللا عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رسول هللا

 رضي هللا عنهم.

ُ يَْعلَُم ما تُْبُدوَن َوما  -3 ُ بِما تَْعَملُوَن َعلِيٌم وقوله تعالى: َوهللاَّ قوله تعالى: َوهللاَّ

تَْكتُُموَن وعيد ألهل التجسس على البيوت، وطلب الدخول على غفلة 

 ال يحل وال يجوز.للمعاصي والنظر إلى ما 

إباحة الدخول في البيوت غير المسكونة واألماكن العامة كالفنادق  -4

والحوانيت والحمامات العامة ونحوها، إذا كان الدخول لمصلحة أو حق 

 انتفاع كالمبيت والمعاملة واالغتسال وإيداع األمتعة ونحو ذلك.

م االستئذان في كل بيت ال وعلى هذا تكون آية لَْيَس َعلَْيُكْم ُجناٌح.. لرفع حك

يسكنه أحد ألن العلة في االستئذان إنما هي ألجل االطالع على الحرمات، 

 فإذا زالت العلة زال الحكم. 

 00( : اآليات 04الحكم السابع حكم النظر والحجاب  ]سورة النور ) -9

 [05الى 

وا ِمْن أَْبصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُ  َ قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ ُروَجُهْم ذلَِك أَْزكى لَُهْم إِنه َّللاه

( َوقُْل لِْلُمْؤِمناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبصاِرِهنه َويَْحفَْظَن 00َخبِيٌر بِما يَْصنَُعوَن )

فُُروَجُهنه َوال يُْبِديَن ِزينَتَهُنه إاِله ما ظََهَر ِمْنها َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنه َعلى 

يُْبِديَن ِزينَتَُهنه إاِله لِبُُعولَتِِهنه أَْو آبائِِهنه أَْو آباِء بُعُولَتِِهنه أَْو ُجيُوبِِهنه َوال 

أَْبنائِِهنه أَْو أَْبناِء بُُعولَتِِهنه أَْو إِْخوانِِهنه أَْو بَنِي إِْخوانِِهنه أَْو بَنِي أََخواتِِهنه أَْو 

جاِل أَِو نِسائِِهنه أَْو ما َملََكْت أَْيمانُُهنه أَ  ْربَِة ِمَن الرِّ ِو التهابِِعيَن َغْيِر أُولِي اإْلِ
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الطِّْفِل الهِذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلى َعْوراِت النِّساِء َوال يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنه لِيُْعلََم ما 

ِ َجِميعاً أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَ  َعلهُكْم تُْفلُِحوَن يُْخفِيَن ِمْن ِزينَتِِهنه َوتُوبُوا إِلَى َّللاه

(05 ) 

 التهْفِسيُر 

للمؤمنين يكفّوا من أبصارهم عن النظر إلى ما ال  -أيها الرسول-قل  - 31

يحل لهم من النساء والعورات، ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحرم، 

ومن كشفها، ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه هللا أطهر لهم عند هللا، إن 

 يصنعون، ال يخفى عليه شيء منه، وسيجازيهم عليه.هللا خبير بما 

وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما ال يحّل لهن  - 31

النظر إليه من العورات، ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر، 

وال يُْظِهرن زينتهن لألجانب إال ما ظهر منها مما ال يمكن إخفاؤه كالثياب، 

طيتهّن على فتحات أعلى ثيابهن ليسترن شعورهن ووجوههن وليضربن بأغ

وأعناقهن، وال يُْظِهرن زينتهّن الخفية إال ألزواجهّن، أو آبائهن، أو آباء 

أزواجهن، أو أبنائهّن، أو أبناء أزواجهّن، أو إخوانهّن، أو أبناء إخوانهّن، أو 

ت، أو ما ملكن أبناء أخواتهّن، أو نسائهّن المأمونات، مسلمات كّن أو كافرا

من العبيد ذكوًرا أو إناثًا، أو التابعين الذين ال غرض لهم في النساء، أو 

األطفال الذين لم يطّلعوا على عورات النساء لصغرهم، وال يضرب النساء 

بأرجلهن قصد أن يُْعلَم ما يسترن من زينتهّن مثل الخلخال وما شابهه، 

مما يحصل لكم من النظر وغيره؛  -أيها المؤمنون-وتوبوا إلى هللا جميًعا 

 رجاء أن تفوزوا بالمطلوب، وتنجوا من المرهوب.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 يستنبط من اآليات ما يأتي:

وجوب غض البصر من الرجال والنساء عما ال يحل من جميع  -1

ي المحّرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله ألن البصر مفتاح الوقوع ف

المنكرات، وشغل القلب بالهواجس، وتحريك النفس بالوساوس، وبريد 

 السقوط في الفتنة أو الزنى، ومنشأ الفساد والفجور.                                                         
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إِيَّاُكْم َوالُجلُوَس علَى الطُُّرقَاِت،     روي البخاري عن أبي  سعيدالخدري

، إنَّما هي َمَجالُِسنَا نَتََحدَُّث فِيهَا، قاَل: فَإَِذا أَبَْيتُْم إاِلَّ الَمَجالَِس، فَقالوا: ما  لَنَا بُدٌّ

فأْعطُوا الطَِّريَق َحقَّهَا، قالوا: َوما َحقُّ الطَِّريِق؟ قاَل: َغضُّ البََصِر، َوَكفُّ 

 ُمْنَكِر.األَذى، َوَردُّ السَّاَلِم، َوأَْمٌر بالَمعروِف، َونَْهٌي َعِن ال

الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0461البخاري الصفحة أو الرقم: 

وجوب حفظ الفروج أي سترها عن أن يراها من ال يحل، وحفظها من 

 التلوث بالفاحشة كالزنى واللواط، واللمس والمفاخذة والسحاق.                                 

يَْيِه َمن يَْضَمن لي ما بْيَن لَحْ  روي البخاري  عن سهل بن سعد الساعدي

 وما بْيَن ِرْجلَْيِه أْضَمن له الَجنَّةَ.

الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 6474البخاري الصفحة أو الرقم: 

 وذكر البزار  عن عبد َّللا بنتحريم الدخول إلى الحمام بغير مئزر،  -3

قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم:  اتقوا بيتًا  عباس رضي َّللا عنهما قال:

اُم فقالوا : يا رسوَل هللاِ إنه يُْذِهُب الدََّرَن و ينفُع المريَض قال :  يُقاُل له : الَحمَّ

 يَْستَتِرْ فَمن دخله فلْ 

 الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : اِللباني | المصدر : غاية المرام

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 580الصفحة أو الرقم: 

( 55/07( بنحوه، والطبراني )4999التخريج : أخرجه البزار )

( 7761(، والبيهقي في ))شعب اإليمان(( )7779(، والحاكم )50800)

 باختالف يسير.

رورِة . وفي الحديِث: ِز لِحفِظ الَعوراِت في مواضِع الضَّ  الَحثُّ على التَّحرُّ

إن غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين، وأبعد من دنس الذنوب،  -4

وهللا مطّلع عالم بأفعال العباد ونيات القلوب وهمسات األلسن، واستراق 

 السمع والبصر، وبكل شيء، ال تخفى عليه خافية، ويجازي على ذلك كله.
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 العورات أربعة أقسام: -1

ى جميع بدنه إال ما بين عورة الرجل مع الرجل: يجوز له أن ينظر إل -أ

السرة والركبة، وهما ليستا بعورة، وعند أبي حنيفة رحمه هللا: الركبة 

 عورة.

غطِّ فِخَذَك ، فإنَّ فِخَذ الرجِل  وفي صحيح الجامع عن عبد َّللا بن عباس  

 عوَرتُهُ 

 الراوي : عبدَّللا بن عباس | المحدث : اِللباني | المصدر : صحيح الجامع

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 4519رقم: الصفحة أو ال

 ظًا للُمروَءِة والهَيبِة .: إرشاٌد إلى ِحفِظ الَعوراِت وَستِرها ِحفوفي الحديثِ 

 الفَِخذَ  فإنَّ  ، فَِخَذكَ  َغطِّ !  َجْرهَدُ  يا  وفي صحيح الجامع عن جرهد اِلسلمي 

                                                 عورةٌ 

 صحيح الجامع : المصدر | اِللباني : المحدث | جرهد اِلسلمي : الراوي

  | صحيح : حكم المحدثخالصة  | 7906 :الصفحة أو الرقم

 أما اِلمرد فال يحل النظر إليه.

وال يجوز للرجل مضاجعة الرجل، وإن كان كل واحد منهما في جانب من 

 الفراش

 لما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري أنه

ُجِل، ُجُل إلى َعْوَرِة الرَّ وال الَمْرأَةُ إلى  صلّى هللا عليه وسلم قال:  ال يَْنظُُر الرَّ

ُجِل في ثَْوٍب واِحٍد، وال تُْفِضي  ُجُل إلى الرَّ َعْوَرِة الَمْرأَِة، وال يُْفِضي الرَّ

ُعْريَِة «: َعْوَرةِ »الَمْرأَةُ إلى الَمْرأَِة في الثَّْوِب الواِحِد. وفي رواية: َمكاَن 

ُجِل، وُعْريَِة الَمْرأَِة.  الرَّ

 لمحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلمالراوي : أبو سعيد الخدري | ا

 | خالصة حكم المحدث : ]صحيح[ 009الصفحة أو الرقم: 
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 معنًى واحٍد.وفي رواية : مكان عورة ُعْرية الرجل، وُعْرية المرأِة، وهما ب

 وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إال لولده شفقة. وتستحب المصافحة لما

جُل  وفي صحيح الترمذي عن أنس بن مالك  ِ ، الرَّ قاَل رجٌل : يا رسوَل هللاَّ

منَّا يَلقى أخاهُ أو صديقَهُ أينَحني لَهُ ؟ قاَل : ال ، قاَل : فيَلتزُمهُ ويقبِّلُهُ ؟ قاَل : 

 فيأخُذ بِيِدِه ويصافُحهُ ؟ قاَل: نَعمال ، قاَل : 

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : اِللباني | المصدر : صحيح الترمذي

 | خالصة حكم المحدث : حسن 0709الصفحة أو الرقم: 

 (50044( واللفظ له، وأحمد )0709التخريج : أخرجه الترمذي )

 تِماُم اإلسالِم بتَفاِصيِل الحياِة؛ ِمن تحيَِّة الغْيِر، وغْيِرها.: اهوفي الَحديثِ  --5

النَّبويُّ بالسَّالِم والُمصافَحِة عند تاَلقِي المسلِمين، وعَدِم  وفيه: التهوجيهُ  --0

 المبالَغِة في إظهاِر التَّحيَِّة والتَّبِجيِل، يما يكوُن معه مخالَفاٌت شرعيَّةٌ.

رأة: كعورة الرجل مع الرجل، لها النظر إلى وعورة المرأة مع الم -ب

جميع بدنها إال ما بين السرة والركبة، وعند خوف الفتنة ال يجوز، وال 

 تجوز المضاجعة.

واألصح أن المرأة الذمية )غير المسلمة( ال يجوز لها النظر إلى بدن 

ت الذمية المسلمة ألنها أجنبية في الدين، وهللا تعالى يقول: أَْو نِسائِِهنَّ وليس

 من نسائنا.

وعورة المرأة مع الرجل: إن كانت أجنبية عنه فجميع بدنها عورة، وال  -ج

يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إال الوجه والكفين لحاجتها لذلك في البيع 

والشراء. وال يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه األجنبية لغير غرض، وإن 

وا ِمْن  وقع بصره عليها بغتة يغض بصره، لْلية: قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

 أَْبصاِرِهْم.

وأجاز أبو حنيفة النظر مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة. وال يجوز أن يكرر 

 النظر إليها،بدليل
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يا عليُّ ال تُتبعِ النَّظرةَ  عن بريدة بن الحصيب اِلسلمي  ما أخرجه اِللباني 

 اآلخَرةُ  النَّظرةَ ، فإنَّ لََك األولى وليَست لَكَ 

الراوي : بريدة بن الحصيب اِلسلمي | المحدث : اِللباني | المصدر : 

 | خالصة حكم المحدث : حسن 0548صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 

(، وأحمد 0777(، والترمذي )0548التخريج : أخرجه أبو داود )

(00885) 

ه.: التَّحذيُر والتَّرهيُب مِ وفي الحديثِ   ن إطالِق البَصِر وعدِم غضِّ

 ويجوز النظر للخطبة،

لقوله صلّى َّللا عليه وسلم فيما أخرجه ابن حبان والطبراني عن أبي حميد 

 كان إذا ؛ إليها ينظرَ  أنْ  علْيه جناح فال ، المرأةَ  أحُدكم خطب إذا : الساعدي

 تعلمُ  ال كانتْ  إن و ، لِخطبتِه إليها ينظرُ  إنَّما

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  الساعدي حميد وأب:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  107: الرقم أو الصفحة الجامع

 السلسلة:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  الساعدي حميد أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  87: الرقم أو الصفحة الصحيحة

 المصدر | شعيب اِلرناؤوط : المحدث | أبو حميد الساعدي : الراوي

 خالصة حكم المحدث | 23602 :الصفحة أو الرقم تخريج المسند :

 إسناده صحيح :

(( اِلوسط المعجم)) في والطبراني ،(00610) أحمد أخرجه:  التخريج

 (4078(( )اآلثار معاني شرح)) في والطحاوي ،(855)

وكذلك يجوز عند تحمل  ويجوز النظر عند البيع ليعرفها عند الحاجة،

 الشهادة النظر إلى الوجه ألن المعرفة تحصل به.

 أما النظر للشهوة فهو محظور 
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 تزنيانِ  واليدانِ  تزنيانِ  العينانِ   روي االمام أحمد عن عبد َّللا بن مسعود 

 يزني والفرجُ  تزنيانِ  والرجالنِ 

 مسند:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

|   صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  6/9: الرقم أو الصفحة أحمد

 557917 رقم الحديث شرح انظر

 يعلى وأبو ،(5816) والبزار ،(0850) أحمد أخرجه:  التخريج

(1064) 

نا ِمنَ  أَصابَ  آدمَ  ابنِ  كلُّ   أخرج اِللباني    عن أبي هريرة  ، َمحالَةَ  ال الزِّ

 و ، تَُحدِّثُ  و تَْهَوى النَّْفسُ  و ، اللَّْمسُ  ِزناها اليَدُ  و ، نَّظَرُ ال ِزناها فَالَعْينُ 

بُهُ  أوْ  َذلِك يَُصدِّقُ   الفَْرجُ  يَُكذِّ

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0904: الرقم أو الصفحة

يةِ  األْفعالِ  في الُوقوعِ  ِمن التَّْحذيرُ : الَحديثِ  وفي نا في الوقوعِ  إلى المؤدِّ  . الزِّ

كذلك يجوز للطبيب األمين أن ينظر للمرأة للمعالجة، ويجوز للختّان أن 

ورة، ويجوز تعمد النظر إلى فرج ينظر إلى فرج المختون ألنه موضع ضر

الزانيين لتحمل الشهادة على الزنى، وإلى فرج المرأة لتحمل شهادة الوالدة، 

وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع. ويصح النظر لبدن 

 المرأة لإلنقاذ من غرق أو حرق وتخليصها منه. 

أو مصاهرة وأما إذا كانت المرأة ذات محرم من الرجل بنسب أو رضاع 

فعورتها معه ما بين السرة والركبة كعورة الرجل. وقال جماعة منهم أبو 

 بل عورتها معه: ما ال يبدو عند المهنة.  حنيفة:

وأما إذا كانت المرأة زوجة: فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها، حتى إلى 

  فرجها، 

ما بين السرة وعورة الرجل مع المرأة: إن كان أجنبيا منها فعورته معها  -د

أصح بخالف المرأة في حق الرجل ألن بدن المرأة في  وهو    والركبة. 
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ذاته عورة، بدليل أنه ال تصح صالتها مكشوفة البدن، وبدن الرجل بخالفه. 

 فتنة، وال تكرار النظر إلى وجهه،وال يجوز لها قصد النظر عند خوف ال

 حكم الشرع في العاده السرية 

قالوا أّن االستمناء في أصله ُمحّرم، إال أنّه يصبح جائزاً أما الحنابلة ف --1

في بعض الحاالت؛ فمثالً إذا استمنى خوفاً على نفسه من الّزنا أو خوفاً على 

صّحته فيجوز له االستمناء في هذه الحاالت إن لم تكن له زوجة أو أََمة، ولم 

 يقدر على الّزواج.

مكروه وال إثم على فاعله،  يرى ابن حزم الظاهري أن االستمناء  --2

ودليله أنَّ َمّس الّرجل ذكره بشماله ُمباح بإجماع األّمة كلها، وإذا كان ذلك 

ُمباحاً فليس هنالك زيادة على الُمباح إال إذا تعّمد نزول المنّي، فليس ذلك 

[ ولم 11حراماً أصالً، لقول هللا تعالى: )وقد فصل هللا لكم ما حرم عليكم(،]

ي الكتاب أو الُسنّة يدّل على تحريم االستمناء، فهو حالل، وإنما يرد نصٌّ ف

 ُكِره ألنه ليس من مكارم األخالق وال من فضائل األعمال.

بالنسبة لمسألة االستمناء ، فقد أباحها عدد من علماء السلف ، كعمرو  --3

بن دينار ، ومجاهد ، وغيرهم ، ومعلوم أن مجاهدا هو من كبار العلماء في 

ير القرآن الكريم ، ولم يذكر أن االستمناء محرم بدليل آية ) والذين هم تفس

:  -ومعلوم أنه عاصر زمن الصحابة  -لفروجهم حافظون ( فضال عن قوله 

كانوا يأمرون به شبانهم يستعفون به . بمعنى أنه لو كان أخطأ وفسرها خطأ 

ين . وبعد فغيره كان يبيحها ويأمر بها ، وهو في عصر الصحابة والتابع

 قراءتي لعدة فتاوى في ما يفعل العامي عند ا

ختالف العلماء ، قال بعض العلماء : إنه يأخذ باأليسر ، وبعضهم قال :  --4

يأخذ بكالم األتقى واألورع واألعلم ، ومعلوم أن علماء السلف كمجاهد 

 وعمرو بن دينار هم أعلم من علماء الخلف ، مع احترامي لجميع العلماء 

نعم ، رويت بعض اآلثار التي تفيد جواز االستمناء ، وذلك عن مجاهد  --5

كقوله : ( 085/7انظر " المصنف " لعبد الرزاق )رحمه هللا وغيره . 

 )كان من مضى يأمرون شبانهم باالستمناء( .
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 الدليل علي ان االعمي النساء تحتجب منه 

ِ  رسولِ  ندَ ع جالستينِ  وميمونةُ  أنا كنت قالت أنها سلمةَ  أمِّ  عن ُ  صلَّى هللاَّ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا فقلنا منهُ  احتِجبا فقالَ  َمكتومٍ  أمِّ  ابنُ  عليهِ  فاستأذنَ  وسلَّمَ  عليهِ   هللاَّ

 تبصرانِه ألستُما أنتُما أفعمياوانِ  فقالَ  يعرفُنا وال يبصُرنا ال أعمى أليسَ 

:  مصدرال|  الملقن ابن:  المحدث|  أمية أبي بنت هند سلمة أم:  الراوي

 حكم خالصة|  01/540: الرقم أو الصفحة الملقن البن البخاري شرح

 صحيح:  المحدث

 المصدر|  العيد دقيق ابن:  المحدث|  أمية أبي بنت هند سلمة أم:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  506: الرقم أو الصفحة االقتراح: 

 في والنسائي ،(0779) والترمذي ،(4550) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 06107) وأحمد ،(8045(( )الكبرى السنن))

وال يجوز للرجل أن يجلس  وإن كان زوجا فلها أن تنظر إلى جميع بدنه

أنه صلّى هللا عليه وسلم روي  بيت خال، وله ما يستر عورته ألنهعاريا في 

 سئل عنه

ِ  سولَ ر يا : فقال فيما رواه البخاري والترمذي وابن ماجه   ما عوراتُنا هللاَّ

 قلتُ  يمينُكَ  ملكت ما أو زوجتِكَ  من إالَّ  عورتَكَ  احفَظْ  قالَ  نَذرُ  وما منها نأتي

ِ  رسولَ  يا  ال أن استطعتَ  فإنِ  قالَ  بعضٍ  في بعَضهم القومُ  كانَ  إن أرأيتَ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا قلتُ  تُرينَّها فال أحًدا تُريَها ُ  قالَ  اخالِيً  أحُدنا كانَ  فإن هللاَّ  أحقُّ  فاّلِله

 النهاسِ  منَ  منهُ  يُستحيا أن

 ابن صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  القشيري معاوية:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5170: الرقم أو الصفحة ماجه

( 079أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث ) : لتخريجا

( واللفظ له، 0768، والترمذي )(4057مختصراً، وأخرجه أبو داود )

(، وأحمد 5800(، وابن ماجه )9870والنسائي في ))السنن الكبرى(( )

(00004) 
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زِ  العورِة، َسترِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي  يرِ غ أمامَ  كشفِها ِمن والتَّحرُّ

 .اليَمينِ  ِملكِ  أو األزواجِ 

أمر هللا تعالى النساء بأال يبدين زينتهن للناظرين إال الوجه والكفين حذرا  -6

من االفتتان، والزينة نوعان: ظاهر وباطن، أما الظاهر فمباح لكل الناس 

من المحارم واألجانب. وأما الباطن فال يحل إبداؤه إال لمن سّماهم هللا تعالى 

 آلية.في هذه ا

 : فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة ألنه في اليدين.أما الّسوار

 يجب على المرأة ستر شعرها وعنقها ومقدم صدرها، لقوله تعالى: -7

روى َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلى ُجيُوبِِهنَّ والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. 

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  َعنْ البخاري  ُ  يَْرَحمُ : قالَتْ  َها،َعنْ  َّللاه  الُمهَاِجَراتِ  نَِساءَ  هللاَّ

ا األَُوَل، ُ  أْنَزلَ  لَمَّ  ُمُروطَهُنَّ  َشقَّْقنَ { ُجيُوبِِهنَّ  علَى بُخُمِرِهنَّ  َوْليَْضِرْبنَ : }هللاَّ

 بهَا فَاْختََمْرنَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الزبير بن عروة:  الراوي

 [معلق: ] المحدث حكم خالصة|  4719: لرقما أو الصفحة البخاري

 وُسرعةُ  األوائلِ  المهاجراتِ  الصحابيَّاتِ  َمنقبةُ  :الحديث وفي --5

 .تعالى هللاِ  ألمرِ  استجابتهنَّ 

 بل الشَّرِع، أوامرِ  في والسببِ  الِعلَّةِ  عن يَسألُ  ال الحقَّ  المؤمنَ  أنَّ : وفيه --2

 ..ويلتزمُ  يسجيبُ 

استثنى هللا تعالى من الرجال الذين ال يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم  -8

المحارم ومن في حكمهم وهم األزواج، وآباءهن وكذا األجداد، سواء من 

ء أو ألب أو جهة األب أو األم، وأبناء األزواج ذكورا وإناثا، واإلخوة األشقا

ألم، وأبناء اإلخوة كذلك. ويلحق بهم األعمام واألخوال، وهؤالء هم 

األقارب من جهة النسب، ومثلهم األقارب من جهة الرضاع، وجميع هؤالء 

 يسمون المحارم.
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ومن االستثناء: النساء والمماليك العبيد واإلماء المسلمات والكتابيات، في 

والتابعون غير أولي اإلربة وهم المسنون  رأي األكثرين، وقيل: اإلماء فقط،

الّضعفة أو البله، أو العنّين أو الممسوح، وهم في المعنى متقاربون، 

واألطفال الذين لم يفهموا شيئا عن عورات النساء، ولم يظهر فيهم الميل 

 الجنسي لصغر سنهم.

يحرم على المرأة فعل ما شأنه اإليقاع في الفتنة والفساد والتبرج  -9

لتعرض للرجال، كالضرب بالنعال، والتعطر والتزين عند الخروج من وا

 البيت. فإن ضربت المرأة بنعلها فرحا بحليها فهو مكروه كما ذكر القرطبي.

التوبة على المؤمنين والمؤمنات واجبة وفرض متعين بال خالف بين  -11

في  األمة، فإن كل إنسان محتاج إلى التوبة ألنه ال يخلو من سهو وتقصير

أداء حقوق هللا تعالى، فال تترك التوبة في كل حال، ويلزم تجديد التوبة كلما 

 تذكر اإلنسان ذنبه ألنه يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلقى ربه.

ِ  عن أبي هريرة  البخاري  أخرج َ  أَلَْستَْغفِرُ  إنِّي وهللاَّ  اليَومِ  في إلَْيهِ  وأَتُوبُ  هللاَّ

ةً  ِعينَ َسبْ  ِمن أْكثَرَ   .َمرَّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  6007: الرقم أو الصفحة

 أتوبُ  فإني ، تعالى هللاِ  إلى توبوا وفي صحيح الجامع عن عبد َّللا بن عمر

 مرةٍ  مائةَ  يومٍ  كلَّ  إليه

 الجامع حيحص:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة

 وابن له، واللفظ( 605(( )المفرد اِلدب)) في البخاري أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 808) حبان

الحكم الثامن والتاسع والعاشر زواج اِلحرار ومكاتبة اِلرقاء واإلكراه  -8

 [04الى  00( :  اآليات 04النور )ى ]سورة على الزن
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الِِحيَن ِمْن ِعباِدُكْم َوإِمائُِكْم إِْن يَُكونُوا فُقَراَء  َوأَْنِكُحوا اِْلَيامى ِمْنُكْم َوالصه

ُ واِسٌع َعلِيٌم ) ُ ِمْن فَْضلِِه َوَّللاه ( َوْليَْستَْعفِِف الهِذيَن ال يَِجُدوَن 00يُْغنِِهُم َّللاه

ا َملََكْت أَْيمانُُكْم نِكاحاً َحته  ُ ِمْن فَْضلِِه َوالهِذيَن يَْبتَُغوَن اْلِكتاَب ِممه ى يُْغنِيَُهُم َّللاه

ِ الهِذي آتاُكْم َوال تُْكِرُهوا  فَكاتِبُوُهْم إِْن َعلِْمتُْم فِيِهْم َخْيراً َوآتُوُهْم ِمْن ماِل َّللاه

ْنيا َوَمْن فَتَياتُِكْم َعلَى اْلبِغاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ  ناً لِتَْبتَُغوا َعَرَض اْلَحياِة الدُّ

َ ِمْن بَْعِد إِْكراِهِهنه َغفُوٌر َرِحيٌم ) ( َولَقَْد أَْنَزْلنا إِلَْيُكْم آياٍت 00يُْكِرْهُهنه فَإِنه َّللاه

 (04)ُمبَيِّناٍت َوَمثاَلً ِمَن الهِذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُِكْم َوَمْوِعظَةً لِْلُمتهقِيَن 

  التهْفِسيرُ 

 والحرائر لهم، زوجات ال الذين الرجال -المؤمنون أيها- وزّوجوا - 32

 يكونوا إن إمائكم، ومن عبيدكم من المؤمنين وزّوجوا لهّن، أزواج ال الالتي

 إغناء رزقه ينقص ال الرزق، واسع وهللا الواسع، فضله من هللا يغنهم فقراء

 .عباده بأحوال عليم أحد،

 ما يجد لم إذا يستعفّ  أن األيم أمر األيامى، بتزويج المؤمنين هللا رأم ولما

 :فقال به، يتزوج

 أن إلى لفقرهم الزواج يستطيعون ال الذين زنى عن العفة وليطلب - 33

 على العبيد من أسيادهم مكاتبة يطلبون والذين الواسع، فضله من هللا يغنيهم

 القدرة فيهم علموا إن ذلك منهم وايقبل أن أسيادهم فعلى ليتحّرروا، مال دفع

 الَّذي هللا مال من يعطوهم أن وعليهم الدين، في والصالح األداء على

 إماءكم تجبروا ال دفعه، على كاتبوهم مما جزًءا عنهم يحطّوا بأن أعطاهم

 طلبتا حين بأَمتَْيه أبيّ  بن هللا عبد فعل كما- المال عن بحثًا الزنى على

 منكم يجبرهنّ  ومن بفرجها، تكسبه ما لتطلبوا -فاحشةال عن والبعد التعفف

 ألنهنّ  بهن؛ رحيم لذنبهّن، غفور لهن اإلجبار بعد من هللا فإن ذلك على

 .ُمْكِرههنّ  على واإلثم ُمكرهات،

 وأنزلنا فيها، لَبس ال واضحات آيات -الناس أيها- إليكم أنزلنا ولقد - 34

 عليكم وأنزلنا والكافرين، المؤمنين من قبلكم من مضوا الذين من مثاًل  إليكم

  .نواهيه واجتناب أوامره بامتثال ربهم يتقون الذين بها يتعظ موعظة
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  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

تضمنت اآليات أحكاما رئيسة كبري ثالثة هي ما يتعلق بالزواج، ومكاتبة 

 األرقاء، واإلكراه على الزنى.

اج: فقد ذكر هللا تعالى حكم زواج القادرين على أما ما يتعلق بالزو -1

 تكاليفه، والعاجزين عن أهبته.

فإن كان الشخص قادرا على الزواج صحيا وماليا، فاهلل تعالى يأمر  -أ

األولياء بالتزويج، تحقيقا للعفة والستر والصالح، فإن الزواج طريق 

     التعفف.

بَاِب، رَ َمْعشَ  يَا  روي مسلم عن  عبد َّللا بن مسعود   ِمْنُكمُ  اْستَطَاعَ  َمنِ  الشَّ

ْج، البَاَءةَ   فَعليه يَْستَِطعْ  لَمْ  َوَمن لِْلفَْرِج، َوأَْحَصنُ  لِْلبََصِر، أََغضُّ  فإنَّه فَْليَتََزوَّ

ْوِم،  .ِوَجاءٌ  له فإنَّه بالصَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5400: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 5400) ومسلم ،(1061) البخاري أخرجه:  التخريج

ِ، عبدِ  مع ُكْنتُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  بِمنًى، ُعْثَمانُ  فَلَقِيَهُ  هللاَّ

ْحَمِن، عبدِ  أبَا يا: فَقالَ   يا لكَ  هلْ : َمانُ ُعثْ  فَقالَ  فََخلََوا، َحاَجةً، إلَْيكَ  لي إنَّ  الرَّ

ْحَمنِ  عبدِ  أبَا َجكَ  أنْ  في الرَّ ا تَْعهَُد؟ ُكْنتَ  ما تَُذكُِّركَ  بْكًرا، نَُزوِّ  عبدُ  َرأَى فَلَمَّ

 ِ ، أَشارَ  هذا إلى َحاَجةٌ  له ليسَ  أنْ  هللاَّ  وهو إلَْيهِ  فَاْنتَهَْيتُ  َعْلقََمةُ، يا: فَقالَ  إلَيَّ

 َمْعَشرَ  يا: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  لَنَا قالَ  لقَدْ  ذلَك، قُْلتَ  لَئِنْ  أَما: يقولُ 

بَاِب، ْج، البَاَءةَ  ِمْنُكمُ  اْستَطَاعَ  َمنِ  الشَّ ْوِم؛ فَعليه يَْستَِطعْ  لَمْ  وَمن فَْليَتََزوَّ  بالصَّ

 .ِوَجاءٌ  له فإنَّه

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1061: الرقم أو ةالصفح البخاري

اِحبِ  عْرضُ : الَحديثِ  وفي --5  بِمثلِه، واإلسرارُ  صاِحبِه، على النِّكاحَ  الصَّ

حابةُ  عليه كان وما  .بْينَهم فيما والتراُحم بِّ الحُ  ِمن عنهم هللاُ  َرضيَ  الصَّ
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ابَِّة؛ نِكاحُ : وفيه --2  ُمحادثةً، وأفكهُ  ِعشرةً، وأحسنُ  استِمتاًعا، ألذُّ  فإنَّها الشَّ

َدها أنْ  إلى وأقربُ  َمْلَمًسا، وألينُ  َمنظًرا، وأجملُ   األخالقَ  َزوُجها يُعوِّ

 .الَحَسنةَ 

 .يَقطَُعها بما ال نُهايُسكِّ  بما الشَّهوةِ  ُمعالَجةِ  َمشروعيَّةُ : وفيه --3

ومِ  فْضلُ : وفيه --4  .الصَّ

والصحيح أن الخطاب لألولياء، لذا قال أكثر العلماء: في اآلية دليل على أن 

 المرأة ليس لها أن تزوج نفسها بغير ولي.

وحكم الزواج يختلف باختالف حال اإلنسان من خوف الوقوع في الزنى 

ال خشية الزنى، فإن خاف ومن عدم صبره، ومن قوته على الصبر وزو

الهالك في الّدين أو الدنيا أو فيهما فالزواج حتم فرض، وإن لم يخش شيئا 

وكانت الحال معتدلة، فقال الشافعي: الزواج مباح، وقال مالك وأبو حنيفة 

وأحمد: هو مستحب. دليل الرأي األول: أن الزواج قضاء لذة، فكان مباحا 

 انيالث الرأي ودليل والشرب، كاألكل

 ثاََلثَةُ  َجاءَ   :أنس عن وأحمد الشيخين بين عليه المتفق الصحيح الحديث

 النبيِّ  ِعبَاَدةِ  عن يَْسأَلُونَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  أْزَواجِ  بُيُوتِ  إلى َرْهطٍ 

ا وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى  النبيِّ  ِمنَ  نَْحنُ  وأَْينَ : فَقالوا تَقَالُّوهَا، َكأنَّهُمْ  أُْخبُِروا فَلَمَّ

مَ  ما له ُغفِرَ  قدْ  وسلََّم؟ عليه هللاُ  َصلَّى َر، وما َذْنبِهِ  ِمن تَقَدَّ ا: أَحُدهُمْ  قالَ  تَأَخَّ  أمَّ

: آَخرُ  وقالَ  أُْفِطُر، واَل  الدَّْهرَ  أُصومُ  أنَا: آَخرُ  وقالَ  أبًَدا، اللَّْيلَ  أَُصلِّي فإنِّي أنَا

جُ  فال النَِّساءَ  أْعتَِزلُ  أنَا ِ  َرسولُ  فََجاءَ  أبًَدا، أتََزوَّ  إليِهم، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  أما وَكَذا، َكَذا قُلتُمْ  الَِّذينَ  أْنتُمُ : فَقالَ  ِ  أَلَْخَشاُكمْ  إنِّي وهللاَّ  لَِكنِّي له، وأَْتقَاُكمْ  هلِلَّ

جُ  وأَْرقُُد، وأَُصلِّي وأُْفِطُر، أُصومُ   فليسَ  ُسنَّتي عن َرِغبَ  فَمن النَِّساَء، وأَتََزوَّ

 .ِمنِّي

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1060: الرقم أو الصفحة

 مرأة،وال الرجل فقر بسبب التزويج عن االمتناع عن تعالى الحق ونهى

 في معاصيه، من واالعتصام هللا رضا الطالبين للمتزوجين بالغنى ووعد
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ُ  يُْغنِِهمُ  فُقَراءَ  يَُكونُوا إِنْ : قوله  فال يستغني، ال متزوج وجد فإن. فَْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ

 في كان لو بل واستمراره، الغنى دوام هذا من يلزم ال إذ اآلية، بمعنى يخل

 بمشيئة مرتبط الغنى أن أو ورائح، غاد فالمال الوعد، لصدق واحدة لحظة

ُ : تعالى كقوله شاء إن فضله من هللا يغنيهم: اآلية معنى ويكون تعالى، هللا  هللاَّ

ْزقَ  يَْبُسطُ   [ .26/ 13 الرعد] َويَْقِدرُ  يَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

ُ  يُْغنِِهمُ  فُقَراءَ  يَُكونُوا إِنْ : اآلية وهذه  الفقير، تزويج على دليل فَْضلِهِ  ِمنْ  َّللاه

 النبي زّوج وقد. هللا على رزقه فإن مال لي وليس أتزوج كيف: يقول وال

 إزار إال له ليس لمن نفسها له تهب أتته التي المرأة وسلم عليه هللا صلّى

 في وليس. عليه دخلت ألنها باإلعسار الزواج فسخ ذلك بعد لها وليس واحد،

 موسرا، المرأة تزوجت أن بعد إلعسارا بسبب التفريق منع على داللة اآلية

قا َوإِنْ : تعالى لقوله بينهما يفّرق وإنما ُ  يُْغنِ  يَتَفَرَّ / 4 النساء] َسَعتِهِ  ِمنْ  ُكاّلً  هللاَّ

 .فقيرا تزوج لمن باإلغناء وعد اآلية أن األمر في ما كل[ . 131

ِ  َرسولِ  إلى اْمَرأَةٌ  َجاَءتِ  روي البخاري عن سهل بن سعد الساعدي  هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا: فَقالَتْ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى  فَنَظَرَ : قالَ  نَْفِسي، لكَ  أهَبُ  ِجْئتُ  هللاَّ

ِ  َرسولُ  إلَْيهَا دَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ بَهُ، فِيهَا النَّظَرَ  فََصعَّ  طَأْطَأَ  ثُمَّ  وَصوَّ

ِ  َرسولُ  ا ،َرْأَسهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  فِيهَا يَْقضِ  لَمْ  أنَّه الَمْرأَةُ  َرأَتِ  فَلَمَّ

ِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  أْصَحابِِه، ِمن َرُجلٌ  فَقَامَ  َجلََسْت، شيئًا  بهَا لكَ  يَُكنْ  لَمْ  إنْ  هللاَّ

ْجنِيهَا، َحاَجةٌ  ِ  ال: قالَ  شيٍء؟ ِمن ِعْنَدكَ  وهلْ : فَقالَ  فََزوِّ ِ، َرسولَ  يا وهللاَّ  هللاَّ

ِ  ال: فَقالَ  َرَجَع، ثُمَّ  فََذهَبَ  شيئًا، تَِجدُ  هلْ  فَاْنظُرْ  أْهلِكَ  إلى اْذهَبْ : فَقالَ   ما وهللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  شيئًا، وَجْدتُ   ِمن َخاتًَما ولو اْنظُرْ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ  ال: فَقالَ  َرَجَع، ثُمَّ  فََذهَبَ  َحِديٍد، ِ  َرسولَ  يا وهللاَّ  ولَِكنْ  َحِديٍد، ِمن َخاتًَما واَل  هللاَّ

ِ  َرسولُ  فَقالَ  نِْصفُهُ، فَلَهَا - ِرَداءٌ  له ما: َسْهلٌ  قالَ  - إَزاِري هذا  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 لَبَِسْتهُ  وإنْ  شيٌء، منه َعلَْيهَا يَُكنْ  لَمْ  لَبِْستَهُ  إنْ  بإَزاِركَ  تَْصنَعُ  ما: وسلَّمَ  عليه

ُجلُ  فََجلَسَ  ،شيءٌ  منه َعلَْيكَ  يَُكنْ  لَمْ   َرسولُ  فََرآهُ  قَاَم، َمْجلُِسهُ  طَالَ  إَذا حتَّى الرَّ

 ِ ا فَُدِعَي، به فأَمرَ  ُمَولِّيًا، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  ِمنَ  معكَ  َماَذا: قالَ  َجاءَ  فَلَمَّ

َدهَا، َكَذا، وُسوَرةُ  َكَذا ُسوَرةُ  َمِعي: قالَ . القُْرآنِ   ظَْهرِ  عن هُنَّ تَْقَرؤُ : فَقالَ  َعدَّ

 .القُْرآنِ  ِمنَ  معكَ  بما َملَّْكتَُكهَا فقَدْ  اْذهَبْ : قالَ  نََعْم،: قالَ  قَْلبِكَ 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الساعدي سعد بن سهل:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1097: الرقم أو الصفحة البخاري

 (5401) ومسلم له، اللفظو( 1097) البخاري أخرجه:  التخريج

 .والتزويج النِّكاحِ  لَفظِ  بَغيرِ  النِّكاحِ  انِعقادُ : الحديثِ  وفي --1

ينِ  في هي إنَّما الكفاءةَ  وأنَّ  الُمعِسر، إنكاحُ : وفيه --2  وأنَّه الماِل، في ال الدِّ

 .الَمهرِ  ألقلِّ  َحدَّ  ال

ج اإلمام أنَّ : وفيه --3  لها، ُكفًؤا يَراه لَِمنْ  خاصٌّ  وليٌّ  لها ليس َمن يُزوِّ

 .ِرضاها بَشْرطِ 

جه حيث القرآِن؛ حاملِ  إكرامُ : وفيه --4  كونِه ألْجلِ  مهٍر؛ بال المرأةَ  زوَّ

 .لبَعِضه أو للقرآنِ  حافظًا

 .النِّكاحِ  أْمرِ  تَيسيرِ  في المبالغةُ : وفيه --5

 باالجتهاد يأمره فاهلل الزواج، تكاليف عن عاجزا الشخص كان إن وأما -ب

 لمن ال نفسه، أمر يملك لمن الخطاب...  ينَ الَّذِ  َوْليَْستَْعفِفِ : فقال التعفف، في

 .عليه كالمحجور يراه، ما إلى يقوده فإنه غيره، بيد زمامه

 عليه تعّذر من كل اآلية بهذه يأمر وهللا عفيفا، يكون أن طلب: واالستعفاف

 .يستعفف أن وجه بأي يجده وال النكاح

 من إلغناءبا تعالى وعد المال عدم الزواج عن الموانع أغلب كان ولما

 أو الصداق، من باليسير ترضى امرأة يجد أو به، يتزوج ما فيرزقه فضله،

 .النساء شهوة عنه تزول

 أو. المضاف فحذف نكاح،( مؤن) طول أي نِكاحاً  يَِجُدونَ  ال: تعالى وقوله

 به، يلتحف لما اسم: كاللّحاف والنفقة، المهر من المرأة به تنكح ما به يراد

 .اآلية في حذف ال هذا فعلى لبس،ي لما اسم واللباس

 له فالمستحب المالية التكاليف وجد إن الزواج إلى نفسه تاقت من هذا وعلى

 فإن بالصوم، ولو أمكن فإن باالستعفاف، فعليه يجدها لم وإن يتزوج، أن
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 النكاح إلى نفسه تتق لم ومن. الصحيح الخبر في جاء كما وجاء، له الصوم

 .تعالى هللا ةلعباد التخلي له فاألولى

 الشرع ألن شرعا مستحب أمر فهي وإماء عبيد من األرقاء مكاتبة وأما -2

 واستقل نفسه، ملك اإلنسان تحرر وإذا البشرية، األنفس تحرير إلى يتشوف

 السيد بين عقد: والكتابة. له أعف الزواج فيكون أراد، إذا وتزوج واكتسب

 عليه منّجما يؤديه مال على عبده الرجل يكاتب أن: الشرع في وهي وعبده،

 .حرّ  فهو أّداه فإذا( مقسطا)

 وصالحا، وصدقا دينا أي خيرا، المكاتب في السيد علم إن الكتابة وتطلب

 االكتساب على وقدرة وأمانة بالمعاملة، ووفاء

 ُمَكاتَبَةٌ، وهي بَِريَرةُ  َعلَيَّ  َدَخلَتْ  روي البخاري عن عائشة أم المؤمنين

 نََعْم،: قالَتْ  فأْعتِقِينِي يَبِيُعونِي، أْهلِي فإنَّ  اْشتَِرينِي، الُمْؤِمنِينَ  أُمَّ  يا: فَقالَتْ 

 فِيِك، لي َحاَجةَ  ال: قالَتْ  واَلئِي، يَْشتَِرطُوا حتَّى يَبِيُعونِي ال أْهلِي إنَّ : قالَتْ 

 بَِريَرةَ؟، نُ َشأْ  ما: فَقالَ  - بَلََغهُ  أوْ  - وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  ذلكَ  فََسِمعَ 

 فأْعتَْقتُهَا فَاْشتََرْيتُهَا،: قالَتْ  َشاُؤوا، ما وْليَْشتَِرطُوا فأْعتِقِيهَا اْشتَِريهَا،: فَقالَ 

 أْعتََق، لَِمن الَواَلءُ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  واَلَءهَا، أْهلُهَا واْشتََرطَ 

 .َشْرطٍ  ِمئَةَ  اْشتََرطُوا وإنِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة : الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0706: الرقم أو البخاري الصفحة

 (5104) ومسلم له، واللفظ( 0706) البخاري أخرجه:  التخريج

 ِكتَابَتِهَا، في تَْسأَلُهَا بَِريَرةُ  أَتَْتهَا روي البخاري عن عائشة أم المؤمنين 

 ِشْئتِ  إنْ : أْهلُهَا وقالَ  لِي، الَواَلءُ  ويَكونُ  أْهلَكِ  أْعطَْيتُ  ِشْئتِ  إنْ : قالَتْ فَ 

ةً  ُسْفيَانُ  وقالَ  - بَقِيَ  ما أْعطَْيتِهَا  - لَنَا الَواَلءُ  ويَكونُ  أْعتَْقتِهَا، ِشْئتِ  إنْ : َمرَّ

ا ِ  َرسولُ  َجاءَ  فَلَمَّ َرْتهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  هللاُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  ذلَك، َذكَّ

ِ  َرسولُ  قَامَ  ثُمَّ  أْعتَقَ  لَِمن الَواَلءَ  فإنَّ  فأْعتِقِيهَا، اْبتَاِعيهَا: وسلَّمَ  عليه  َصلَّى هللاَّ

ةً  ُسْفيَانُ  وقالَ  - الِمْنبَرِ  علَى وسلَّمَ  عليه هللاُ  ِ  َرسولُ  فََصِعدَ : َمرَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 في ليسَ  ُشُروطًا، يَْشتَِرطُونَ  أْقَوامٍ  بَالُ  ما: فَقالَ  - الِمْنبَرِ  علَى وسلَّمَ  عليه
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ِ  ِكتَابِ  ِ، ِكتَابِ  في ليسَ  َشْرطًا اْشتََرطَ  َمنِ  هللاَّ  ِمئَةَ  اْشتََرطَ  وإنِ  له، فليسَ  هللاَّ

ٍة،  ،نَْحَوهُ  َعْمَرةَ، عن يَْحيَى، عن: الَوهَّابِ  وَعْبدُ  يَْحيَى، قالَ : َعلِيٌّ  قالَ  َمرَّ

 َعائَِشةَ، َسِمْعتُ : قالَتْ  َعْمَرةَ، َسِمْعتُ : قالَ  يَْحيَى، عن َعْوٍن، بنُ  َجْعفَرُ  وقالَ 

 .الِمْنبَرَ  َصِعدَ  يَْذُكرْ  ولَمْ  بَِريَرةَ  أنَّ : َعْمَرةَ  عن يَْحيَى، عن َمالٌِك، وَرَواهُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  416: الرقم أو الصفحة البخاري

 يذكر ولم.  بريرة أن عمرة عن يحيى عن مالك رواه:  وقال[ صحيحه

 المنبر صعد

 (5104) ومسلم ،(416) البخاري أخرجه:  التخريج

 عليه هللا صلَّى فإنَّه رعيَّتِه؛ مع اإلمامِ  ِعشرةِ  ُحْسنُ : الحديثِ  هذا وفي --1

ا وسلَّم  له يَحُصل المقصودَ  ألنَّ  بعينِه؛ الشَّْرطِ  صاحبَ  هْ يُواجِ  لم خطَب لَمَّ

 .عليه وشناعة فضيحةٍ  بدون ولغيِره

 وإنكاُره ذلك ُحْكمَ  للنَّاسِ  وتبيِنُه َخطأٍ  وقوع عندَ  اإلمامِ  ُخطبةُ : وفيه --2

 .عليهم

 تقبيِحه في والتغليظُ  المنكِر، إزالةِ  في المبالغةُ : وفيه --3

 شيء الكتابة مال من عليه بقي ما عبد والمكاتب

 : عمرو بن َّللا عبد عن داود أبو رواه فيما وسلم عليه َّللا صلّى لقوله

 درهمٌ  ُمكاتبتِهِ  من علَيهِ  بَقيَ  ما عبدٌ  الُمكاتِبُ 

 أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0806: الرقم أو الصفحة داود

 معاني شرح)) في والطحاوي ،(0806) داود أبو أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 00560) والبيهقي يسير، باختالف( 4750(( )اآلثار

 سواء قطعا، حرام فهو: الزنى على اإلجارة أو الزنى على اإلكراه وأما -3

 حال بين اإلكراه هذا حرمة في فرق فال عنه، امتنعت أو ذلك الفتاة أرادت
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 الكسب قصد بين فرق ال كما إرادته، عدم حال أو( التعفف) التحصن إرادة

 .قصده عدم أو واألوالد الدنيوي

 يقولُ  َسلُولَ  ابنُ  أُبَيٍّ  بنُ  هللاِ  عبدُ  كانَ  بن عبد َّللاروي مسلم عن جابر  

ُ  فأْنَزلَ  شيئًا، فَاْبِغينَا اْذهَبِي: له لَِجاِريَةٍ   فَتَيَاتُِكمْ  تُْكِرهُوا َواَل : }َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

نًا أََرْدنَ  إنْ  البَِغاءِ  علَى ْنيَا الَحيَاةِ  َعَرضَ  لِتَْبتَُغوا تََحصُّ  فإنَّ  ِرْههُنَّ يُكْ  َوَمن الدُّ

 َ  {.َرِحيمٌ  َغفُورٌ } لَهُنَّ [33: النور{ ]إْكَراِهِهنَّ  بَْعدِ  ِمن هللاَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

ةً  المرأةِ  لكرامةِ  اإلسالمِ  ِحْفظُ : الحديثِ  وفي --1  .مملوكةً  أو كانتْ  حرَّ

نا على اإلكراهِ  عنِ  يُ النَّه: وفيه --2  ..الزِّ

 فإن بهن رحيم للمكرهات غفور هللا فإن المستكرهة فعل حرمة من وبالرغم

 له عذر فال المكره أما للمكرهة، عذر وهو الدنيوية، العقوبة أزال اإلكراه

 أداة عصرنا في أصبحت المرأة فإن باليوم األمس أشبه وما. فعل فيما

  .لدعايةوا الزبائن واستقطاب للسياحة

تي عن وضع تعالى هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس  ، الخطأَ  أُمَّ

 عليه اْستُكِرهوا ما و ، النسيانَ  و

 الجامع صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5906: الرقم أو الصفحة

 فيما نعمه المؤمنين على.. آياتٍ  إِلَْيُكمْ  أَْنَزْلنا َولَقَدْ : قوله في تعالى هللا عدد -4

 الماضين أمثال من وفيها الواضحات، المنيرات اآليات من إليهم أنزل

 وخاف هللا اتقى لمن وعبرة موعظة أيضا وهي فيه، وقعوا عما للتحفظ

   .عقابه
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 بِشْبٍر، ِشْبًرا قَْبلَُكمْ  َمن َسنَنَ  لَتَتَّبُِعنَّ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

ِ  َرُسولَ  يا قُْلنَا تُُموهُ،لََسلَكْ  َضبٍّ  ُجْحرَ  َسلَُكوا لو حتَّى بِذَراٍع، َوِذَراًعا : هللاَّ

 .فََمنْ : قالَ  َوالنََّصاَرى اليَهُوَد،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0416: الرقم أو الصفحة البخاري

 تَقليدَ  نُشاهدُ  فنحن وسلََّم، عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  لِرسولِ  ُمعجزةٌ  الحديثِ  هذا وفي

ةِ  أجيالِ   َذميمٍة، أخالقٍ  ِمن عليه هي فيما األرضِ  في الُكفرِ  ألممِ  األمَّ

غَ  النَّتنِ  رائحةُ  منها تفوحُ  فاسدٍة، وعاداتٍ   ِمن ستنقعٍ مَ  في اإلنسانيةِ  أْنفِ  َوتَمرُّ

ذيلةِ  َوحلِ   .ُمستطيرٍ  بشرٍّ  وتُنذرُ  واإلثِم، الرَّ

 إنَّهُمْ  ، قَْبلُِكم من الذينَ  أَْهلكَ  نَّماإ وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

ِعيفُ  فيِهمُ  سرقَ  إذا و ، تََرُكوهُ  الشَِّريفُ  فيِهمُ  سرقَ  إذا َكانُوا  عليهِ  أَقَاُموا الضَّ

 الَحدَّ 

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0049: الرقم أو الصفحة الجامع

ِ  َرسولِ  َعْهدِ  في َسَرقَتْ  اْمَرأَةً  أنَّ  وفي الصحيح عن عروة بن الزبير  هللاَّ

 َزْيدٍ  بنِ  أُساَمةَ  إلى قَْوُمها فَفَِزعَ  الفَْتِح، َغْزَوةِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

ا: ُعْرَوةُ  قالَ  يَْستَْشفُِعونَهُ، نَ  فيها، أُساَمةُ  َكلََّمهُ  فَلَمَّ ِ  َرسولِ  وْجهُ  تَلَوَّ  َصلَّى هللاَّ

ِ، ُحُدودِ  ِمن َحدٍّ  في أتَُكلُِّمنِي: فقالَ  وسلََّم، عليه هللاُ   لي اْستَْغفِرْ : أُساَمةُ  قالَ  هللاَّ

ِ، َرسولَ  يا ا هللاَّ ِ  َرسولُ  قامَ  ِشيُّ العَ  كانَ  فَلَمَّ ِ  علَى فأْثنَى َخِطيبًا، هللاَّ  هو بما هللاَّ

ا: قالَ  ثُمَّ  أْهلُهُ،  فِيِهمُ  َسَرقَ  إذا كانُوا أنَّهُمْ : قَْبلَُكمْ  النَّاسَ  أْهلَكَ  فإنَّما بَْعُد، أمَّ

ِعيفُ  فِيِهمُ  َسَرقَ  وإذا تََرُكوهُ، الشَِّريفُ   سُ نَفْ  والذي الَحدَّ، عليه أقاُموا الضَّ

دٍ  دٍ  بْنتَ  فاِطَمةَ  أنَّ  لو بيَِدِه، ُمَحمَّ ِ  َرسولُ  أَمرَ  ثُمَّ  يََدها لَقَطَْعتُ  َسَرقَتْ  ُمَحمَّ  هللاَّ

 ذلكَ  بَْعدَ  تَْوبَتُها فََحُسنَتْ  يَُدها، فَقُِطَعتْ  الَمْرأَةِ  بتِْلكَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

َجتْ  ِ  َرسولِ  إلى حاَجتَها فأْرفَعُ  ذلكَ  ْعدَ بَ  تَأْتي فَكانَتْ : عائَِشةُ  قالَتْ  وتََزوَّ  هللاَّ

 .وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الزبير بن عروة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4004: الرقم أو الصفحة البخاري

لطانَ  بَلََغت إذا ُحدودِ ال في الشَّفاعةِ  عن النَّْهيُ : الَحديثِ  في --5  .السُّ

 .عنه هللا رضي أِلُسامةَ  ظاِهرةٌ  َمنقبةٌ : َوفيه --2

حمةِ  تَركُ : َوفيه --3  .الَحدُّ  عليه وَجبَ  فيَمن الرَّ

 .عنه الَحدَّ  يُسقِط ال الجاني َشَرفَ  أنَّ : َوفيه --4

 .َوضيعُ وال الشَّريفُ  فيها يَستَوي وَجلَّ  َعزَّ  هللاِ  أحكامَ  أنَّ : َوفيه --5

 النور سورةَّللا منّور السموات واِلرض بدالئل اإليمان وغيرها ] -50

         [01( : آية 04)

 ُ  فِي اْلِمْصباحُ  ِمْصباحٌ  فِيها َكِمْشكاةٍ  نُوِرهِ  َمثَلُ  َواِْلَْرضِ  السهماواتِ  نُورُ  َّللاه

جاَجةُ  ُزجاَجةٍ  ي   َكْوَكبٌ  َكأَنهها الزُّ  ال َزْيتُونَةٍ  ُمباَرَكةٍ  َرةٍ َشجَ  ِمنْ  يُوقَدُ  ُدرِّ

 نُورٍ  َعلى نُورٌ  نارٌ  تَْمَسْسهُ  لَمْ  َولَوْ  يُِضيءُ  َزْيتُها يَكادُ  َغْربِيهةٍ  َوال َشْرقِيهةٍ 

ُ  يَْهِدي ُ  َويَْضِربُ  يَشاءُ  َمنْ  لِنُوِرهِ  َّللاه ُ  لِلنهاسِ  اِْلَْمثالَ  َّللاه  َعلِيمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َوَّللاه

(01) 

  رُ التهْفِسي

 في سبحانه نوره مثل فيهما، من وهادي واألرض، السماوات نور هللا - 35

ة المؤمن قلب  زجاجة في المصباح مصباح، فيها نافذة، غير حائط في َكُكوَّ

 شجرة زيت من المصباح يوقد كالدر، مضيء كوكب كأنها متوهجة

 في ال؛  شيء الشمس عن يسترها ال الشجرة الزيتون، شجرة هي مباركة،

 نار، تمسسه لم ولو يضيء، لصفائه زيتها يكاد المساء، في وال الصباح

 إذا المؤمن قلب وهكذا الزجاجة، نور على المصباح نور! مّسته؟ إذا فكيف

 ويبين عباده، من يشاء من القرآن التباع يوفق وهللا الهداية، نور فيه أشرق

 عليه يخفى ال م،علي شيء بكل وهللا، لألمثال بضربه بأشباهها األشياء هللا

 .شيء

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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 فيه، مختلف وتأويلها مؤولة، هي وإنما ظاهرها بها يراد ال اآلية هذه --1

 أن وهو:    وأنس عباس وابن المتكلمين جمهور ذكره ما التأويالت وأصح

 الظهور في بلغت قد تعالى هللا وهداية واألرض، السموات أهل هادي هللا

 في القائمة البينات اآليات هي الهداية وتلك الغايات، أقصى إلى والجالء

 صافية، زجاجة فيها تكون التي المشكاة بمنزلة الرسل على والمنزلة الكون

: الرازي تفسير)  .الصفاء في النهاية بالغ بزيت يتّقد مصباح الزجاجة وفي

 .بعدها وما (005/00

 مثل المؤمن، قلب في يقذفها التي دالئله صفة أي هللا نور ومثل --2

 الحائط في الكّوة) المشكاة وهي اإلنارة وسائل فيه تكاملت الذي المصباح

 (النافذة غير

 غيرها، في منه إنارة أكثر فيها والمصباح للضوء، أجمع وهي --3

 الزجاج، غير في منه أنور فيه والمصباح شفّاف، جسم ألنها والزجاجة

 والزيت المتأللئ، الدّري كالكوكب والضوء اإلنارة يف الزجاجة فصارت

 للشمس تتعرض المنافع، كثيرة شجرة زيتون من النابع النقي الصافي

 الشمس تصيبها التي وهي فحسب شرقية ليست فهي النهار، طوال والهواء

 غربية وليست غربت، إذا الحاجب الساتر لوجود تصيبها وال شرقت، إذا

 تصيبها وال غربت إذا الشمس تصيبها التي يوه: الشرقية عكس فحسب

 فتسمى للغرب وال شرقية فتسمى للشرق خالصة فليست الشروق، وقت

 يواريها ال األرض، من واسعة صحراء في غربية، شرقية هي بل غربية،

 .لزيتها أجود وهو شيء، الشمس عن

 المؤمن قلب كذلك بعضها، مع مجتمعة متضاعفة مترادفة واألنوار --4

 .تعالى هللا وهداية القرآن بأضواء وهداية إيمانا اديزد

 األفهام، إلى تقريبا وغيرها الحسية باألمثال األشياء يبين تعالى وهللا --5

 .والضالل للهداية أهل هو وبمن المراد، يحقق شيء بكل عليم وهو

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  كانَ     روي البخاري عن عبد َّللا بن عباس --6

دُ  اللَّْيلِ  ِمنَ  قَامَ  إَذا مَ وسلَّ  َمَواتِ  قَيِّمُ  أْنتَ  الَحْمدُ  لكَ  اللَّهُمَّ : قالَ  يَتَهَجَّ  واألْرضِ  السَّ

، وَمن َمَواتِ  ُمْلكُ  لكَ  الَحْمدُ  ولَكَ  فِيِهنَّ ، وَمن واألْرضِ  السَّ  الَحْمدُ  ولَكَ  فِيِهنَّ
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َمَواتِ  نُورُ  أْنتَ  ، وَمن واألْرضِ  السَّ َمَواتِ  َملِكُ  أْنتَ  لَحْمدُ ا ولَكَ  فِيِهنَّ  السَّ

، وَوْعُدكَ  الَحقُّ  أْنتَ  الَحْمدُ  ولَكَ  واألْرِض، ، ولِقَاُؤكَ  الَحقُّ ، وقَْولُكَ  َحقٌّ  َحقٌّ

، والَجنَّةُ  ، والنَّارُ  َحقٌّ ، والنَّبِيُّونَ  َحقٌّ دٌ  َحقٌّ ، وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى وُمَحمَّ  َحقٌّ

اَعةُ  ، والسَّ ْلُت، وَعلَْيكَ  آَمْنُت، وبِكَ  أْسلَْمُت، لكَ  اللَّهُمَّ  َحقٌّ  أنَْبُت، وإلَْيكَ  تََوكَّ

ْرُت، وما قَدَّْمتُ  ما لي فَاْغفِرْ  َحاَكْمُت، وإلَْيكَ  َخاَصْمُت، وبِكَ   أْسَرْرتُ  وما أخَّ

ُم، أْنتَ  أْعلَْنُت، وما ُر، وأَْنتَ  الُمقَدِّ  - َغْيُركَ  إلَهَ  ال: أوْ  - أْنتَ  إالَّ  إلَهَ  ال الُمَؤخِّ

ةَ  واَل  َحْولَ  واَل : أَُميَّةَ  أبو الَكِريمِ  عبدُ  وَزادَ : ُسْفيَانُ  قالَ  ِ، إالَّ  قُوَّ : ُسْفيَانُ  قالَ  باهللَّ

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  طَاُوٍس، ِمن َسِمَعهُ : ُمْسلِمٍ  أبِي بنُ  ُسلَْيَمانُ  قالَ   هللاَّ

 .لَّمَ وس عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  عْنهَما،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة البخاري

 وال به يستضاء المصباح هذا أن فكما المؤمن، قلب في للقرآن مثل فهذا --7

 والزجاجة القرآن، فالمصباح ينقص، وال به يهتدى القرآن فكذلك ينقص،

. الوحي ةشجر المباركة والشجرة وفهمه، لسانه والمشكاة المؤمن، قلب

 ولو تتضح القرآن حجج تكاد معناه: نار تمسسه لم ولو يضيء زيتها ويكاد

 .يقرأ لم

 أقام ما مع لخلقه، تعالى هللا من نور القرآن أن معناه: نُورٍ  َعلى ونُورٌ  --8

 نور، على نورا بذلك فازدادوا القرآن، نزول قبل واالعالم الدالئل من لهم

 .والضالّ  بالمهديّ  أعلم وهللا هداه، هللا أراد من إال يناله ال عزيز النور وهذا

 المدح جهة من نور، تعالى هلل: يقال أن فيجوز: باآلية له تعلق ال ما وأما

 .صدورها وعنه ابتداؤها، منه: األشياء جميع ونور األشياء، أوجد ألنه

 الظالمون يقول عما وتعالى جلّ  المدركة، األضواء من ليس سبحانه وهو

 (064/50 -016: القرطبي )تفسير يراكب علّوا

 على ومدبّرهما واألرض، السموات في الحسي النور خالق تعالى وهو  --9

 واألرض وبالكواكب، بالمالئكة السماء ونّور وأدقه، وأتمه نظام أحسن

 فلو الخير، إلى المرشد النيّر والعقل السليمة وبالفطرة وبالشرائع باألنبياء
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 سابقة، عقيدة أو معين باتجاه التأثر من متجرد ريءب حرّ  بعقل إنسان تفكر

 بهداية ويتبلور وينمو يتزايد. كامال إيمانا واحدا وإلها ربا تعالى باهلل آلمن

 أعلم وهللا   البينات، وآياته القرآن

 وفي ، نوًرا قلبي في اجعلْ  اللهمَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 ، نوًرا يميني وعن ، نوًرا سمعي فيو ، نوًرا بصري وفي ، نوًرا لساني

 نوًرا أمامي ومن ، نوًرا تحتي ومن ، نوًرا فوقي ومن ، نوًرا يساري وعن

 نوًرا لي وأَعِظمْ  ، نوًرا نفسي في لي واجعلْ  ، نوًرا َخْلفي ومن ،

 الجامع صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5018: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 760) ومسلم ،(6056) البخاري أخرجه:  التخريج

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  ِعْندَ  َرقَدَ  أنَّهُ  َعبهاٍس، بنِ  َّللاِ  عبدِ  َعنْ وفي الصحيح     هللاَّ

كَ  فَاْستَْيقَظَ  وسلََّم، عليه أَ  فَتََسوَّ َمَواتِ  َخْلقِ  في إنَّ : }يقولُ  َوهو َوتََوضَّ  السَّ

[ 191:عمران آل{ ]األْلبَابِ  أِلُولِي آَليَاتٍ  َوالنَّهَارِ  اللَّْيلِ  َواْختاَِلفِ  َواألْرضِ 

وَرةَ، َختَمَ  حتَّى اآليَاتِ  هَُؤاَلءِ  فَقََرأَ   فِيِهما فأطَالَ  َرْكَعتَْيِن، فََصلَّى قَامَ  ثُمَّ  السُّ

ُكوعَ  القِيَامَ  ُجوَد، َوالرُّ  ثاََلثَ  ذلكَ  فََعلَ  ثُمَّ  نَفََخ، حتَّى فَنَامَ  َصَرفَ انْ  ثُمَّ  َوالسُّ

اتٍ  أُ  يَْستَاكُ  ذلكَ  ُكلَّ  َرَكَعاٍت، ِستَّ  َمرَّ  أَْوتَرَ  ثُمَّ  اآليَاِت، هَُؤاَلءِ  َويَْقَرأُ  َويَتََوضَّ

اَلِة، إلى فََخَرجَ  الُمَؤذِّنُ  فأذَّنَ  بثاََلٍث،  يقَْلبِ  في اْجَعلْ  اللَّهُمَّ : يقولُ  َوهو الصَّ

 نُوًرا، بََصِري في َواْجَعلْ  نُوًرا، َسْمِعي في َواْجَعلْ  نُوًرا، لَِسانِي وفي نُوًرا،

 َوِمنْ  نُوًرا، فَْوقِي ِمن َواْجَعلْ  نُوًرا، أََماِمي َوِمنْ  نُوًرا، َخْلفِي ِمن َواْجَعلْ 

 .نُوًرا أَْعِطنِي اللَّهُمَّ  نُوًرا، تَْحتي

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  دثالمح|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  760: الرقم أو الصفحة

 06 اآليات( : 04) النور سورة] تعالى َّللا بنور المهتدون المؤمنون -55

                                                                                               [09 الى
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ُ أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ يَُسبُِّح لَهُ فِيها بِاْلُغُدوِّ َواآْلصاِل  فِي بُيُوٍت أَِذَن َّللاه

الِة َوإِيتاِء ( رِ 06) ِ َوإِقاِم الصه جاٌل ال تُْلِهيِهْم تِجاَرةٌ َوال بَْيٌع َعْن ِذْكِر َّللاه

كاِة يَخافُوَن يَْوماً تَتَقَلهُب فِيِه اْلقُلُوُب َواِْلَْبصاُر ) ُ أَْحَسَن 07الزه ( لِيَْجِزيَُهُم َّللاه

ُ يَْرُزقُ   (09َمْن يَشاُء بَِغْيِر ِحساٍب ) ما َعِملُوا َويَِزيَدُهْم ِمْن فَْضلِِه َوَّللاه

  التهْفِسيرُ 

 ويذكر وبناؤها، قدرها يعلو أن هللا أمر مساجد في المصباح هذا يوقد - 36

 أول هللا مرضاة ابتغاء فيها يَُصلِّي والصالة، والذكر باألذان اسمه فيها

 .وآخره النهار

 بالصالة واإلتيان سبحانه، هللا ذكر عن بيع وال شراء يلهيهم ال رجال - 37

 اليوم ذلك القيامة، يوم يخافون لمصارفها، الزكاة وإعطاء وجه، أكمل على

 منه، والخوف العذاب من النجاة في الطمع بين القلوب فيه تتقلب الَّذي

 .تصير ناحية أي إلى األبصار فيه وتتقلّب

 من ويزيدهم عملوا، ما أحسن أعمالهم على هللا ليثيبهم ذلك عملوا - 38

 بل أعمالهم، قدر على حساب بغير يشاء من يرزق وهللا عليها، جزاء فضله

 .عملوا ما أضعاف يعطيهم

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 يشيد التي المساجد في هو ونوره هللا هداية فيه تظهر موضع أول إن -1

 وأواخره، النهار أوائل في واألذكار بالصالة ويعمرونها المؤمنون، بناءها

 تضيء كما السماء ألهل تضيء بالعبادة تعالى هلل المخصوصة والمساجد

 .والحسن ومجاهد عباس ابن قال كما األرض، ألهل النجوم

    بالصالة معنوية وعمارة بالبناء، حسية عمارة المساجد بعمارة هللا يأمر -2

 َمساِجدَ  يَْعُمرُ  إِنَّما: تعالى قال كما ليم،التع وحلقات واألذكار القرآن وتالوة

 ِ ِ  آَمنَ  َمنْ  هللاَّ  [18/ 9 التوبة] اآْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاهللَّ
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 َكبِدٌ  منه يشَربْ  لم ماءً  حفر من وفي صحيح الترغيب عن جابر بن عبد َّللا

ى  بنى ومن ، القيامةِ  يومَ  هللاُ  آَجره إال ، طائرٍ  وال إنسٍ  ال و ، ِجنٍّ  من َحرَّ

 الجنَّةِ  في بيتًا له هللاُ  بنى أصغرَ  أو قَطَاةٍ  كِمْفَحصِ  مسجًدا

 الترغيب صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  075: الرقم أو الصفحة

 التاريخ)) في والبخاري آخره،( 709) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 5080) خزيمة وابن يسير، باختالف( 5/000(( )الكبير

 ِعْندَ  يقولُ  َعفَّاَن، بنَ  ُعْثَمانَ  َسِمعَ  أنَّهُ  روي البخاري عن عثمان بن عفان

ُسولِ  َمْسِجدَ  بَنَى ِحينَ  فيه اسِ النَّ  قَْولِ   أْكثَْرتُْم، إنَُّكمْ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى الرَّ

: بَُكْيرٌ  قالَ  - َمْسِجًدا بَنَى َمن: يقولُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسِمْعتُ  وإنِّي

ِ  وْجهَ  به يَْبتَِغي: قالَ  أنَّه َحِسْبتُ  ُ  بَنَى - هللاَّ  .الَجنَّةِ  في لَهُ ِمثْ  له هللاَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عفان بن عثمان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  410: الرقم أو الصفحة البخاري

 فإن األعماِل؛ جميعِ  في الثَّوابِ  لُحصولِ  َشْرطٌ  اإلخالصَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي

 كان وإن األَْجُر، هذا له َحَصلَ  هللا؛ َوْجهِ  ابتغاءَ  َعَملِه على الباِعثُ  كان

ياءَ  عليه الباِعثُ  معةَ  الرِّ ضٌ  فصاِحبُه المباهاةَ، أو والسُّ  هللا لَِمْقت ُمتََعرِّ

؛ أعمالِ  من َشيئًا َعِملَ  َمن كسائِرِ  وعقابِه، نيا؛ به يريد البرِّ  َصلَّى َكَمن الدُّ

 .يرائي تََصدَّقَ  أو يُرائي، َحجَّ  أو يُرائي،

 تعالى وهللا المساجد، تعظيم فيها ألن أباحها فبعضهم المساجد زخرفة أما

ُ  أَِذنَ  بُيُوتٍ  فِي: قوله في بتعظيمها أمر  عن ويور. تعظّم أي تُْرفَعَ  أَنْ  هللاَّ

 .وحّسنه بالّساج وسلم وآله عليه هللا صلّى النبي مسجد بنى أنه عثمان

 أحسن أنواع الخشب المأخوذ من شجر معروف في الهند.

 عبد بن عمر ونقش الذهب، بماء المساجد بنقش بأس ال: حنيفة أبو قال 

 وتزيينه، عمارته في وبالغ وسلم وآله عليه هللا صلّى النبي مسجد العزيز

 .ذلك أحد عليه ينكر ولم خالفته، قبل المدينة على واليته زمن
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 لما قوم وكرهه

 ال : قال وسلم وآله عليه هللا صلّى هللا رسول أن أنس عن داود أبو أخرجه

 .المساجدِ  في الناسُ  يتباهى حتى الساعةُ  تقومُ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  448: الرقم وأ الصفحة

 حتَّى السَّاعةُ  تَقومُ  ال: "وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يَقولُ  الَحديثِ  هذا وفي

 فيَقولَ  بنَْوها، الَّتي بَِمساِجِدهمُ  يتَفاَخروا بأَن ؛"المساِجدِ  في النَّاسُ  يتَباهى

 ذلك فيَفَعلُ  ذلك، ونحوَ  نُقوًشا، أحَسنُ  َمسِجدي أو أفَضُل، َمْسِجدي: أَحُدهم

 .َمساِجِدهم داِخلَ  يَكونُ  بينَهم التَّباِهيَ  ذلك إنَّ : وقيل النَّاِس، لثَناءِ  طالِبًا ِرياًء؛

 .بَْعَده يَقَعُ  الذي بالَغيبِ  وسلَّم عليه هللا صلَّى النَّبيِّ  إخبارُ : الحديثِ  وفي

 وغيرها، السيئة واألقوال الكريهة الروائح عن وتنزه المساجد وتصان*

 تعظيمها، من وذلك

 بََصاًل، أوْ  ثُوًما أَكلَ  َمن : جابر عن الشيخين عند الصحيح الحديث في جاء

 هللاُ  َصلَّى النبيَّ  وأنَّ  بَْيتِهِ  في وْليَْقُعدْ  - َمْسِجَدنَا فَْليَْعتَِزلْ : قالَ  أوْ  - فَْليَْعتَِزْلنَا

 فَأُْخبِرَ  فََسأَلَ  ِريًحا، لَهَا فََوَجدَ  بُقُوٍل، ِمن َخِضَراتٌ  فيه بقِْدرٍ  أُتِيَ  وسلَّمَ  عليه

بُوهَا: فَقالَ  وِل،البُقُ  ِمنَ  فِيهَا بما ا معهُ، كانَ  أْصَحابِهِ  بَْعضِ  إلى. قَرِّ  َرآهُ  فَلَمَّ

 .تُنَاِجي ال َمن أُنَاِجي فإنِّي ُكلْ : قالَ  أْكلَهَا، َكِرهَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  911: الرقم أو الصفحة البخاري

 ابن قال( ببدر أُتيَ : )وهب ابن عن صالح بن أحمد قال:  وقال[ صحيحه

 يونس عن صفوان وأبو الليث يذكر ولم. خِضرات فيه طبقاً  يعني: وهب

 .الحديث في أو الزهري قول من هو أدري فال القِدر قصة

 (164) ومسلم له، واللفظ( 911) البخاري أخرجه:  التخريج

 هللا صلّى هللا رسول أن عنهما هللا رضي عمر ابن ولحديث المتقدم للحديث*

  :سعيد أبي عن ومسلم أحمد رواه فيما تبوك غزوة في قال وسلم وآله عليه
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  أْصَحابَ  َوقَْعنَافَ  َخْيبَرُ  فُتَِحتْ  أنْ  نَْعدُ  لَمْ   في وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 الَمْسِجِد، إلى ُرْحنَا ثُمَّ  َشِديًدا، أْكاًل  منها فأَكْلنَا ِجيَاٌع، والنَّاسُ  الثُّومِ  البَْقلَةِ  تِلكَ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فََوَجدَ  يحَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  الشََّجَرةِ  هِذه ِمن أَكلَ  َمن: فَقالَ  الرِّ

َمْت،: النَّاسُ  فَقالَ  الَمْسِجدِ  في يَْقَربَنَّا فال شيئًا، الَخبِيثَةِ  َمْت، ُحرِّ  َذاكَ  فَبَلَغَ  ُحرِّ

ُ  َصلَّى النبيَّ  ُ  أَحلَّ  ما تَْحِريمُ  بي ليسَ  إنَّه النَّاسُ  أيُّها: فَقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ  هللاَّ

 .هَاِريحَ  أْكَرهُ  َشَجَرةٌ  ولَِكنَّهَا لِي،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  161: الرقم أو الصفحة

 لما الدنيوية اِلشغال وجميع والشراء البيع عن أيضا المساجد وتصان

ُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  بريدة عن مسلم أخرجه ا وسلَّمَ  عليه هللاَّ  َرُجلٌ  قَامَ  َصلَّى لَمَّ

ُ  َصلَّى النبيُّ  فَقالَ  األْحَمِر، الَجَملِ  إلى َدَعا َمن: فَقالَ   ال :وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ا الَمَساِجدُ  بُنِيَتِ  إنَّما وَجْدَت،  .له بُنِيَتْ  لَمَّ

:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  اِلسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  168: الرقم أو الصفحة مسلم صحيح

 واألذكار الصلوات غير المسجد في يعمل أال األصل أن على يدل وهذا

 .القرآن وقراءة

 وآله عليه هللا صلّى هللا رسول عن عمرو بن َّللا عبد عنأبوداود   وروى

ِ  رسولَ  أنَّ   أنه وسلم  في والبيعِ  الشِّراءِ  عنِ  نَهى وسلم عليه هللا صلى هللاَّ

 قبلَ  التَّحلُّقِ  عنِ  ونَهى شعرٌ  فيهِ  ينشدَ  وأن ضالَّةٌ  فيهِ  تنشدَ  وأن المسجدِ 

الةِ   .الجمعة يومَ  الصَّ

 أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5078: الرقم أو الصفحة داود

 ِمن ِحفِظها وعلى المساِجِد، في األصواتِ  َرْفعِ  عَدمِ  على الحثُّ : وفيه --5

 .المتعبِّدين في يؤثِّرُ  أو الُخشوِع، ُروحَ  يُزيلُ  ما كلِّ 
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 والعلم( التقاضي) الخصومة في الصوت رفع وأصحابه حنيفة أبو وأجاز

 .ذلك من لهم بد ال ألنه

 امرأة أو رجل من ذلك إلى احتاج لمن المسجد في النوم المالكية عند ويجوز

 في وسلم وآله عليه هللا صلّى النبي أنزل فقد له، بيت ال ومن الغرباء، من

 ينام كان أنه عمر ابن عن الصحيحين وفي. عكل من رهطا المسجد صفّة

. وسلم وآله عليه هللا صلّى النبي مسجد في له، أهل ال أعزب، شاب وهو

 .المساجد في النوم الشافعية عند ويكره

 المسجد دخول عند الدعاء ويسن

 إذا وسلم وآله عليه هللا صلّى هللا رسول قال: قال أسيد أبي عن مسلم روى

: فَْليَقُلْ  َخَرَج، وإذا َرْحَمتَِك، أْبوابَ  لي اْفتَحْ  اللَّهُمَّ : فَْليَقُلْ  الَمْسِجَد، أَحُدُكمُ  َدَخلَ 

 َكتَْبتُ : يقولُ  يَْحيَى بنَ  يَْحيَى َسِمْعتُ : ُمْسلِمٌ  قالَ . فَْضلِكَ  ِمن أْسأَلُكَ  إنِّي اللَّهُمَّ 

انِيَّ  يَْحيَى أنَّ  بَلََغنِي: قالَ  بالٍل، بنِ  ُسلَْيمانَ  ِكتابِ  ِمن الَحِديثَ  هذا : يقولُ  الِحمَّ

 .أَُسْيدٍ  وأَبِي

:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الساعدي أسيد أبو أو حميد أبو:  ويالرا

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  750: الرقم أو الصفحة مسلم صحيح

ْكرِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي  . .منه الُخُروجِ  وعند لمسِجِد،ا ُدُخولِ  ِعْندَ  الذِّ

 لما المسجد تحية ركعتين صالة يسن الدخول وبعد

 وسلم وآله عليه هللا صلّى هللا رسول أن قتادة أبي عن أيضاالبخاري   روى

 .يَْجلِسَ  أنْ  قَْبلَ  َرْكَعتَْينِ  فَْليَْرَكعْ  الَمْسِجدَ  أَحُدُكمُ  َدَخلَ  إَِذا : قال

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  رياِلنصا قتادة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  444: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الجلوسِ  قبلَ  المسِجدِ  تَحيَّةِ  َركعتينِ  صالةِ  على الحثُّ : الحديث في

 هللا، أمر المراقبون بأنهم المساجد في المسبّحين تعالى هللا وصف -3

 أمور من شيء هللا وذكر الصالة عن يشغلهم ال الذين رضاءه، الطالبون

 إذا الذين األسواق أهل في اآلية هذه نزلت: الصحابة من كثير قال. الدنيا
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 إلى مبادرتهم في أيضا وهم. وبادروا شغل كل تركوا بالصالة، النداء سمعوا

                                          .القيامة يوم عذاب يخافون المساجد في الجماعة صالة

 َصالةٍ  أْلفِ  ِمن َخْيرٌ  هذا َمْسِجِدي في َصالةٌ   روي البخاري عن أبي هريرة 

 .الَحرامَ  الَمْسِجدَ  إالَّ  ِسواهُ، فِيما

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5580: الرقم أو الصفحة

 (5084) ومسلم له، واللفظ( 5580) البخاري أخرجه:  التخريج

الةَ  فإنَّ  وسلََّم؛ عليه هللاُ  صلَّى النَّبِيِّ  مسجدِ  فْضلِ  بيانِ  في الحديثُ  وهذا  الصَّ

 ِمنَ  غيِره في صالةٍ  أْلفِ  ِمنْ  أفضلُ  -وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى أخبَرَ  كما -فيه

الةَ  فإنَّ  الحراَم؛ المسجدَ  إالَّ  المساجدِ   في ذلك وَردَ  كما أفضُل، فيه الصَّ

الةَ  أنَّ  أُْخرى ِرواياتٍ   في صالةٍ  أَْلفِ  مئةِ  من أفضلُ  الحرامِ  المسجدِ  في الصَّ

 .المساجدِ  ِمنَ  غيِره

 .أمثاله عشر إلى الثواب ويضاعف الحسنات على ويجازي هللا يكافئ -4

 نهاية ال إذ أعطاه ما على يحاسبه أن غير من عباده من يشاء من يرزق وهللا

 .لعطائه

        فضل ختام الصالة

 وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  إلى فُقَراءُ ال جاءَ   روي البخاري عن أبي هريرة

ثُورِ  أْهلُ  َذهَبَ : فقالوا  يَُصلُّونَ  الُمقِيمِ  والنَِّعيمِ  الُعال، بالدََّرجاتِ  األْموالِ  ِمنَ  الدُّ

ونَ  أْموالٍ  ِمن فَْضلٌ  ولَهُمْ  نَُصوُم، كما ويَُصوُمونَ  نَُصلِّي، كما  بها، يَُحجُّ

ثُُكمْ  أال: قالَ  ويَتََصدَّقُوَن، وَن،ويُجاِهدُ  ويَْعتَِمُروَن،  َمن أْدَرْكتُمْ  أَخْذتُمْ  إنْ  أَُحدِّ

 َعِملَ  َمن إالَّ  ظَْهرانَْيهِ  بْينَ  أنتُمْ  َمن َخْيرَ  وُكْنتُمْ  بَْعَدُكْم، أَحدٌ  يُْدِرْكُكمْ  ولَمْ  َسبَقَُكمْ 

 فاْختَلَْفنا وثاَلثِيَن، ثاَلثًا َصالةٍ  ُكلِّ  َخْلفَ  وتَُكبُِّرونَ  وتَْحَمُدونَ  تَُسبُِّحونَ  ِمْثلَهُ 

 أْربًَعا ونَُكبِّرُ  وثاَلثِيَن، ثاَلثًا ونَْحَمدُ  وثاَلثِيَن، ثاَلثًا نَُسبِّحُ : بَْعُضنا فقالَ  بْينَنا،

ِ، ُسْبحانَ : تَقُولُ : فقالَ  إلَْيِه، فََرَجْعتُ  وثاَلثِيَن، ِ، والَحْمدُ  هللاَّ ُ  هلِلَّ  حتَّى أْكبَُر، وهللاَّ

 .وثاَلثِينَ  ثاَلثًا ُكلِِّهنَّ  نهنَّ م يَكونَ 
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  940: الرقم أو الصفحة

 (181) ومسلم له، واللفظ( 940) البخاري أخرجه:  التخريج

 .ألذكارِ ا وسائرِ  التَّسبيحِ  فضيلةُ : الحديثِ  وفي --5

دقةِ  فضيلةُ : وفيه --2  .أجِرها وِعظَمُ  الصَّ

( : 04) النور سورةحال الكافرين في الدنيا وخسرانهم في اآلخرة ] -50

 [40الى  08اآليات 

 لَمْ  جاَءهُ  إِذا َحتهى ماءً  الظهْمآنُ  يَْحَسبُهُ  بِقِيَعةٍ  َكَسرابٍ  أَْعمالُهُمْ  َكفَُروا َوالهِذينَ 

َ  َوَوَجدَ  َشْيئاً  يَِجْدهُ  ُ  ِحسابَهُ  فََوفهاهُ  ِعْنَدهُ  َّللاه  أَوْ ( 08) اْلِحسابِ  َسِريعُ  َوَّللاه

يٍّ  بَْحرٍ  فِي َكظُلُماتٍ   ظُلُماتٌ  َسحابٌ  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ  يَْغشاهُ  لُجِّ

ُ  يَْجَعلِ  لَمْ  َوَمنْ  يَراها يََكدْ  لَمْ  يََدهُ  أَْخَرجَ  إِذا بَْعضٍ  فَْوقَ  بَْعُضها  فَما نُوراً  لَهُ  َّللاه

 (40) نُورٍ  ِمنْ  لَهُ 

  التهْفِسيرُ 

 السراب مثل لها ثواب ال عملوها التي أعمالهم باهلل كفروا والذين - 39

 جاءه إذا حتَّى إليه فيسير ماًء، فيظنّه العطشان يراه األرض من بمنخفض

 مات إذا حتَّى فعهتن أعماله أن يظن الكافر وكذا ماًء، يجد لم عليه ووقف

 سريع وهللا كاماًل، عمله حساب فوفّاه أمامه ربه ووجد ثوابها، يجد لم وبُِعث

 .الحساب

 ذلك فوق من موج، يعلوه عميق، بحر في ظلمات مثل أعمالهم أو - 41

 ظلمات النجوم، من به يهتدي ما يستر سحاب فوقه من آخر، موج الموج

 يكد لم يده الظلمات هذه في وقع من أخرج إذا بعض، فوق بعضها متراكم

 المجهل ظلمات عليه تراكمت فقد الكافر، وهكذا الظلمة، شدة من يبصرها

 الضاللة، من هدى هللا يرزقه لم ومن قلبه، على والطبع والحيرة والشك

   .به يستنير كتاب وال به، يهتدي هدى له فما بكتابه، وعلًما

  ندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والس 
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 هللا بكلمات الضاربين للرسل المبغضين للشرائع المعاندين أعمال --1

 يغتر و يروي ماء فيظنه بعيد من الظمآن يراه،  كالسراب الحائط عرض

 حر به إذا الفخ في وقع و أكثر اقترب ما إذا ثم بجاذبيته ينخدع و بمظهره

 هواه و جهله ظلمات في يعج هللا أمر عن مستكبر معاند كل.  يروي ال قائظ

 زادت كلما هللا أمر عن ابتعد كلما و،  إعراضه و شياطينه و شهواته و

،  يده بياض حتى ال و قدميه موضع يرى فال البصيرة تنعدم حتى الظلمات

 حقائق إلى النفوذ خالله من يمكنه الذي الوحيد النور من محروم بأنه ذلك

 َكَسَرابٍ  أَْعَمالُهُمْ  َكفَُروا ِذينَ َوالَّ :  } تعالى قال.  حقيقية بصيرة على األشياء

َ  َوَوَجدَ  َشْيئًا يَِجْدهُ  لَمْ  َجاَءهُ  إَِذا َحتَّى َماءً  الظَّْمآنُ  يَْحَسبُهُ  بِقِيَعةٍ   فََوفَّاهُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ

ُ  ِحَسابَهُ  يٍّ  بَْحرٍ  فِي َكظُلَُماتٍ  أَوْ *  اْلِحَسابِ  َسِريعُ  َوهللاَّ  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ  يَْغَشاهُ  لُجِّ

 يََراهَا يََكدْ  لَمْ  يََدهُ  أَْخَرجَ  إَِذا بَْعضٍ  فَْوقَ  بَْعُضهَا ظُلَُماتٌ  َسَحابٌ  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ 

ُ  يَْجَعلِ  لَمْ  َوَمنْ   [ . 41 - 39 النور{ ] نُورٍ  ِمنْ  لَهُ  فََما نُوًرا لَهُ  هللاَّ

 في لكفارا ِلعمال َّللا ضربهما مثالن، هذان:  تفسيره في السعدي قال

{ { َكفَُروا َوالهِذينَ : } }فقال منها عامليها وتحسر سدى وذهابها بطالنها

 فيه شجر ال بقاع،: أي { {بِقِيَعةٍ  َكَسَرابٍ  أَْعَمالُُهمْ } }  رسله وكذبوا بربهم

 يتوهم ال ما يتوهم الذي العطش، شديد{ { َماءً  الظَّْمآنُ  يَْحَسبُهُ . } }نبت وال

 ظمأه، ليزيل فيقصده باطل، حسبان وهذا العطش، من معه ما بسبب غيره،

 من به ما وازداد شديدا، ندما فندم{ {  َشْيئًا يَِجْدهُ  لَمْ  َجاَءهُ  إَِذا َحتَّى} }

 ترى السراب، بمنزلة الكفار، أعمال كذلك رجائه، انقطاع بسبب الظمأ،

 صورتها، فيغره نافعة، أعماال األمور، يدري ال الذي الجاهل ويظنها

 محتاج أيضا وهو لهواه، نافعة أعماال أيضا هو ويحسبها خيالها، ويخلبه

 يوم أعماله على قدم إذ حتى للماء، الظمآن كاحتياج إليها، مضطر بل إليها

 وال له ال يذهب، لم إنه والحال شيئا، يجدها ولم ضائعة، وجدها الجزاء،

َ  وجد} } بل عليه،  نقير عمله من عليه يخف لم{ {  ِحَسابَهُ  فََوفَّاهُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ

ُ } }  كثيرا، وال قليال منه يعدم ولن قطمير، وال  فال{ {  اْلِحَسابِ  َسِريعُ  َوهللاَّ

 بالسراب هللا ومثلها إتيانه، من بد ال فإنه الوعد، ذلك الجاهلون يستبطئ

 وال فيها خير ال لقلوبهم، مثال وهذا نبات، وال فيه شجر ال: أي بقيعة، الذي

 .الكفر وهو المانع، للسبب وذلك األعمال فيها فتزكو بر،
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 درجةَ  ُخلُقِه بُحْسنِ  لَيُْدِركُ  المؤمنَ  إن وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 .القائمِ  الصائمِ 

 أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4789: الرقم أو داود الصفحة

 .وأحسنِها األخالقِ  مِ بمكار الَعملِ  على الحضُّ  :الحديثِ  هذا وفي

يٍّ  بَْحرٍ  فِي َكظُلَُماتٍ } } الكفار أعمال لبطالن الثاني، والمثل  بعيد{ {  لُجِّ

 ظُلَُماتٌ  َسَحابٌ  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ  يَْغَشاهُ } } مداه طويل قعره،

 األمواج ظلمة فوقه ثم اللجي، البحر ظلمة{ { بَْعضٍ  فَْوقَ  بَْعُضهَا

 الليل ظلمة ذلك فوق ثم المدلهمة، السحب ظلمة ذلك، فوق ثم المتراكمة،

 أَْخَرجَ  إَِذا} } الحال تلك في الكائن أن بحيث جدا، الظلمة فاشتدت البهيم،

 تراكمت الكفار، كذلك بغيرها، فكيف إليه، قربها مع{ { يََراهَا يََكدْ  لَمْ  يََدهُ 

 الكفر، ظلمة وفوقها فيها، خير ال التي الطبيعة، ظلمة الظلمات، قلوبهم على

 ذكر، عما الصادرة األعمال ظلمة ذلك، وفوق الجهل، ظلمة ذلك، وفوق

 المستقيم الصراط وعن يعمهون، غمرتهم وفي متحيرين، الظلمة في فبقوا

 خذلهم، تعالى هللا ألن وهذا يترددون، والضالل الغي طرق وفي مدبرين،

ُ  يَْجَعلِ  مْ لَ  َوَمنْ } }  نوره، من يعطهم فلم  ألن{ {  نُورٍ  ِمنْ  لَهُ  فََما نُوًرا لَهُ  هللاَّ

 موالها، أعطاها ما إال والنور، الخير من فيها فليس جاهلة، ظالمة نفسه

 منهما، كل الكفار، جميع ألعمال المثالين، هذين أن يحتمل. ربها ومنحها

 ةلطائف مثال، كل أن ويحتمل األوصاف، لتعدد وعددهما عليها، منطبق

 .أعلم وهللا للتابعين، والثاني، للمتبوعين، فاألول،. وفرقة

 قاِعدٌ  َكأنَّهُ  ُذنُوبَهُ  يََرى الُمْؤِمنَ  إنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 أْنفِهِ  علَى َمرَّ  َكُذبابٍ  ُذنُوبَهُ  يََرى الفاِجرَ  وإنَّ  عليه، يَقَعَ  أنْ  يَخافُ  َجبَلٍ  تَْحتَ 

ُ : قالَ  ثُمَّ  أْنفِهِ  فَْوقَ  بيَِدهِ : ِشهابٍ  أبو قالَ . هََكذا به فقالَ   ِمن َعْبِدهِ  بتَْوبَةِ  أْفَرحُ  هلَلَّ

 فََوَضعَ  وَشرابُهُ، طَعاُمهُ  عليها راِحلَتُهُ، ومعهُ  َمْهلََكةٌ، وبِهِ  َمْنِزاًل  نََزلَ  َرُجلٍ 

 الَحرُّ  عليه اْشتَدَّ  اإذ حتَّى راِحلَتُهُ، َذهَبَتْ  وقدْ  فاْستَْيقَظَ  نَْوَمةً، فَنامَ  َرْأَسهُ 

ُ، شاءَ  ما أوْ  والَعطَشُ   َرفَعَ  ثُمَّ  نَْوَمةً، فَنامَ  فََرَجعَ  َمكانِي، إلى أْرِجعُ : قالَ  هللاَّ

 .ِعْنَدهُ  راِحلَتُهُ  فإذا َرْأَسهُ،
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  6009: الرقم أو الصفحة البخاري

 [عليه وعلق متابعة له وذكر صحيحه في أورده[]صحيح]

، عزَّ  هللِ  الفَرحِ  ِصفةِ  إثباتُ : الحديثِ  وفي  وجاللِه؛ بكمالِه يَليقُ  ما على وجلَّ

ِميعُ  َوهُوَ  َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ }  [.11: الشورى{ ]اْلبَِصيرُ  السَّ

 فمن للكفار، وتنبيه تحذير هما اآليتين في المذكورين المثلين أن :والخالصة

 الدنيا، في ويستقيم عمله له فيصلح اعتقاده، ححص فيه، وتدبر هللا كالم عقل

 جزاء لقي ربه، آيات في التأمل عن معرضا كفره، على مصرا ظل ومن

 يوم هللا عذاب من ينّجيه صالح، عمل أي ينفعه ولم أليما، وعقابا عسيرا،

  .القيامة

 قوله اليوم والمثل الكريم، القرآن أمثال في الزلنا الكرام، اِلخوة أيها

 :ىتعال

 لَمْ  َجاَءهُ  إَِذا َحتَّى َماءً  الظَّْمآنُ  يَْحَسبُهُ  بِقِيَعةٍ  َكَسَرابٍ  أَْعَمالُهُمْ  َكفَُروا َوالَِّذينَ ﴿ 

َ  َوَوَجدَ  َشْيئًا يَِجْدهُ  ُ  ِحَسابَهُ  فََوفَّاهُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ : النور سورة]  ﴾ اْلِحَسابِ  َسِريعُ  َوهللاَّ

39 ] 

 وال تعد ال تقسيمات لهم تعلمون كما البشر أن اآلية هذه من اِلول المقطع

 مستقيم وكافر، مؤمن لهما؛ ثالث ال قسمان هللا عند البشر ولكن تحصى،

 في األثنينية، الفلسفة بعض سماها ومسيء، محسن ومدبر، مقبل ومنحرف،

 شيئان دائماً  حياتنا في خلق، وسوء وخلق وباطل، وحق وشر، خير الحياة

 .متناقضان

 أنت فيك، هللا أودعها حاجات يحركك؟ الذي ما متحرك، ائنك أنت لذلك 

 إلى اآلخر، الشق إلى بحاجة تتحرك، إذاً  والشراب الطعام إلى بحاجة

 الذات تأكيد إلى بحاجة ليتزوج، يتحرك إذاً  زوج، إلى والزوجة زوجة،

 حاجة والشراب، الطعام إلى حاجة ثالثة، حاجات عنده ألن ليتفوق، يسعى

 المشكلة، هنا متحرك، كائن هو الذات، تأكيد إلى حاجة آلخر،ا الطرف إلى

 والفالح، الناجح وأنت مؤمن، فأنت هللا، منهج وفق تأتي أن إما الحركة هذه
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 هو فهذا هللا منهج بخالف الحركة هذه جاءت وإذا الجنة، أهل من وأنت

 واآلخرة، الدنيا في والهالك والمنحرف، والفاسق، والمشرك، الكافر،

 موفق وشقي، سعيد مؤمن، وغير مؤمن متناقضتان، حالتان فيها ضيةالق

 وصاحب مبدأ صاحب أخالقي، وال أخالقي ومنقطع، متصل موفق، وغير

 .األثنينية هذه مصلحة،

 : ونوعه عمله بحجم َّللا عند اإلنسان حجم

 قد حركته عمله، إلى انطلق صباحاً، استيقظ حركته تحرك إذا الكافر 

 تشبه حركته: لنا يقول األكوان خالق لكن كبيراً  إنجازاً  ققيح أنه يتوهمها

 العلمي، شرحها في جداً  معقدة والعملية ماء، الظمآن يحسبه بقيعة سراباً 

 انعكاس ماء قطرة فيها ليس الصحراء، في جداً  حار وقت في يمشي إنسان

 الكافر المؤمن غير فدائماً  ماء، أنه يوهم ما يشكل قد األرض على األضواء

 :والدليل القيامة، يوم له وزن ال اإلنجاز هذا كبيراً، إنجازاً  يقدم أنه يظن

نثُوًرا هَبَاء فََجَعْلنَاهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِملُوا َما إِلَى َوقَِدْمنَا﴿   اآلية الفرقان سورة﴾]  مَّ

 :23 ] 

 فيه إضالل، فيه إفساد، فيه عمل سيئاً، العمل يكون أحياناً، وزن له ليس

 وأحياناً  البشر، من لقسم حرمان فيه البشر، من لصنف تعذيب فيه استغالل،

 حالتين؛ بإحدى العمل إحباط أي سيئة، نوايا وراءه لكن جيد ظاهره العمل

 حسناً  عمالً  يكون أن أو محبط، عمل ساقطاً، األصل في العمل يكون أن إما

 ندع حجمك فأنت وجل، عز هللا ترضي ال نوايا على ينطوي لكن ظاهره في

ا َدَرَجاتٌ  لُِكلٍّ  و﴿  :تعالى قال عملك، ونوع عملك، بحجم هللا مَّ   ﴾ َعِملُواْ  مِّ

 [ 132: األنعام سورة] 

 : َّللا وبين بينه حجاباً  يعد اإلنسان يقترفه ذنب كل

 هللا، إلى الطريق شئت إن سّمه طريق بالضبط، األمر الكرام، األخوة أيها 

 السير متابعة وبين بينه تحول كؤود تعقبا الطريق هذا في المستقيم غير

 أمامك سيارة، راكب أنت كؤود، عقبة معصية كل الطريق، هذا على

 ارتفاعها أمتار، أربعة عرضها صخرة فيه أمتار، أربعة عرضه طريق،
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 هي االستقامة؟ هي ما كؤود، عقبة هذه تمشي؟ أن تستطيع هل أمتار، أربعة

 تركت كذب هناك كان هللا، لىإ الطريق هذا من العقبات هذه تزيح أن

 كسب هناك كان تركتها، النساء مع هللا ترضي ال عالقة هناك كان الكذب،

 أيها لذلك هللا، إلى السير في كؤود عقبة هي معصية فكل تركته، حرام مال

 وسجد، وركع، سورة، وقرأ الفاتحة، وقرأ وصلى، توقف إنسان لو األخوة

 آخر، نوع من حرام عنده حرام، مال هعند كبيرة، مخالفات عنده كان إذا

 يستطيع، فال باهلل يتصل أن أما يصلي أن يستطيع باهلل، يتصل أن تمنعه هذه

 .هللا وبين بينه حجاباً  يعد اإلنسان يقترفه ذنب كل لذلك

 : وجل عز َّللا على اإلقبال أسباب أكبر أحد الصالح العمل

 زوجته إسالمي، بيته حالل، ماله العقبات، هذه كل أزال إنساناً  تصور اآلن 

 أو بشكل واالستقامة استقام أي متقن، عمله صحيح، دخله مثالً  محجبة،

 ما ، غش ما ناف، حرف: ما كذب، ما وشرائه بيعه أثناء أي سلبية، بآخر

 أعني وأنا أبالغ وال صدقوا لكن فقط، السالمة له تحقق االستقامة هذه احتال،

 عندك ما كذبت ما امتناع، ألنها سعدةم ليست وحدها السالمة أقول، ما

 ما مشكلة، عندك ما حراماً  ماالً  أكلت ما مشكلة، عندك ما غشيت ما مشكلة،

 السالمة لكن مستقيم أنت مشكلة، عندك ما تعسفياً  طالقاً  زوجتك طلقت

 أما معصية، أي عن االمتناع أساسها السالمة آخر، شيء والسعادة شيء

 في دائماً  نستخدم نحن لذلك الصالح، بالعمل هللا إلى التقرب أساسها السعادة

 االمتناع االستقامة الصالح، والعمل االستقامة كلمتين، العمل عن الحديث

 الطريق صار هللا إلى بالطريق العقبات جميع أزلت أنت أي معصية كل عن

 :الطريق هذا على الحركة هو الصالح العمل وسالكاً، عقبة أي من فارغاً 

الِحُ  لُ َواْلَعمَ ﴿   [11: فاطر سورة]  ﴾ يَْرفَُعهُ  الصَّ

ُ  زادَ  وما ماٍل، ِمن َصَدقَةٌ  نَقََصتْ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة  َعْبًدا هللاَّ

ا، إالَّ  بَعْفٍو، ِ  أَحدٌ  تَواَضعَ  وما ِعّزً ُ  َرفََعهُ  إالَّ  هلِلَّ  .هللاَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0199: الرقم أو لصفحةا
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دقةَ  أنَّ : الحديثِ  في --5  َعْنه تدفَُعه لَِما تَزيُده؛ بَل الماَل، تَنقُصُ  ال الصَّ

دقةُ   .البركاتُ  بِسببِها وتَنزلُ  اآلفاِت، ِمنَ  الصَّ

فحِ  بِالعفوِ  ُعِرفَ  َمن أنَّ : وفيه --2  وأنَّ  النَّاِس، قلوبِ  في وَعظُمَ  سادَ  والصَّ

ْنيَا في هللاُ  َرفََعه تعالى هللِ  تَواَضعَ  َمن  .واآلخرةِ  الدُّ

 سخط في أو هللا مرضاة في أنه إما العمل هذا إجمالي، عمل لك وبالنهاية

 أحد السيئ والعمل هللا، على اإلقبال أسباب أكبر أحد الصالح عملك هللا،

 [ 39: النور سورة]  ﴾ َكفَُروا َوالَِّذينَ ﴿  :هللا عن االبتعاد في األسباب أكبر

 تسمى أعمال هناك أوبرا، عندنا يوجد ال نحن أوبرا عملنا :لك يقول 

 وال تعد ال أعمال هناك لها، وزن ال اآلخرة في كوزن لكن ممكن حضارية

 ميزان في أما حضارياً، عمالً  العصر مقياس في تسمى أن يمكن تحصى

 أنت الكرة، دين هو جديداً  ديناً  اعتنق كله العالم إطالقاً، لها وزن فال اآلخرة

  األمة؟ وحد هل الفقر؟ مشكلة حلّ  هل األولى البطولة حدث؟ الذي ما تعمق

 يقعد، وال يقوم قارات الخمس في كله العالم عميقاً  الً تحلي الكرة حللت لو 

 جداً  كبير أوربي لزعيم صورة هناك بمكان، الكرة إدخال على توازنه يختل

 هناك!! معقول طفل، كأنه وأصبح مقعده من وقام توقف الكرة دخلت عندما

 وكؤوس، بطوالت، الدنيا في إطالقاً، وزن لها ليس القيامة بمقياس أعمال

 .اآلخرة بميزان العمل تقيس أن فالبطولة ز،وجوائ

 باألْخَسِرينَ  نُنَبِّئُُكمْ  هلْ  قُلْ : }أبِي َسأَْلتُ  وفي الصحيح عن مصعب بن سعد

ا والنََّصاَرى، اليَهُودُ  هُمُ  ال: قالَ  الَحُروِريَّةُ؟ هُمُ { : أْعَمااًل  بُوا اليَهُودُ  أمَّ  فََكذَّ

ًدا ا ،وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ  طََعامَ  ال: وقالوا بالَجنَّةِ  فََكفَُروا النََّصاَرى وأَمَّ

ِ  َعْهدَ  يَْنقُُضونَ  الَِّذينَ  والَحُروِريَّةُ  َشَراَب، واَل  فِيهَا  وكانَ  ِميثَاقِِه، بَْعدِ  ِمن هللاَّ

يِهمُ  َسْعدٌ   .الفَاِسقِينَ  يَُسمِّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  سعد بن مصعب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4709: الرقم أو الصفحة البخاري

 : الكريم القرآن مقاييس مع  اِلشياء تقييم في المؤمن مقاييس تطابق
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 القرآن مقياس مع متطابقة األشياء تقييم في مقاييسه المؤمن بالمناسبة 

َ  يُِطعِ  َوَمنْ :﴿ المقاييس هذه من الكريم،  ﴾ َعِظيماً  فَْوزاً  فَازَ  فَقَدْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 [ 71: األحزاب سورة] 

 ضعف، مئتي سعرها تضاعف أرضاً  اشترى الدنيا، أهل مقاييس بصراحة

 فقط، مادي مقياس ـ الفقر قبَرَ  ـ الجنة في بيته آخر بتعبير الريح فوق صار

 طلب وعليها حصرية، وكالة لشركة وكيالً  يكون أن استطاع إنسان أو

 تجد تتراكم، واألرباح مخيف، بشكل والبيع حصري، وكيل وهو شديد،

 النجاح لكن نجاحاً، أسميه أنا صناعي، أو تجاري بعمل نجاحه إما مقياسه

 هُمْ  أُْولَئِكَ :﴿ اآلخرة في النجاح هو الفالح انتبه فالحاً، يسمى ال الدنيا في

 [ 157: األعراف سورة]  ونَ اْلُمْفلِحُ 

 : اآلخرة في النجاح هو فالفالح فالحاً  يسمى ال الدنيا في النجاح

 كان إذا إال نجاحاً  يسمى ال الدنيا في والنجاح الدنيا في تنجح قد النجاح 

 عليه، اإلقبال وفي طاعته، وفي معرفته، في هللا مع نجحت إذا أي شمولياً،

 زوجة ناجحة، أم أنثى؛ كنت إن ناجح، زوج ناجح، أب بيتك، في ونجحت

 أهلك مع ونجحت وعبادته، وطاعته، معرفته، في هللا مع نجحت ناجحة،

 البنود هذه مجموع صحتك، في ونجحت عملك، في ونجحت وأوالدك،

 في نجاح بالفالح، البطولة لذلك شمولي، النجاح هذا ناجحاً  تسميك األربع،

 :واآلخرة الدنيا

 لَمْ  َجاَءهُ  إَِذا َحتَّى َماءً  الظَّْمآنُ  يَْحَسبُهُ  بِقِيَعةٍ  َكَسَرابٍ  أَْعَمالُهُمْ  ُرواَكفَ  َوالَِّذينَ ﴿ 

َ  َوَوَجدَ  َشْيئًا يَِجْدهُ  ُ  ِحَسابَهُ  فََوفَّاهُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ : النور سورة﴾]  اْلِحَسابِ  َسِريعُ  َوهللاَّ

39 ] 

 ولكن شيء الحياة منتصف في ،جداً  نفيس شيء الحياة بداية في المال مثل 

 طاعتك الحقيقي الشيء شيئاً، ليس الموت فراش على وهو شيء، كل ليس

 الفالح؟ هو من هلل،

ْنيَا اْلَحيَاةُ  َوَما فَازَ  فَقَدْ  اْلَجنَّةَ  َوأُْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  ُزْحِزحَ  فََمنْ ﴿   َمتَاعُ  إاِلَّ  الدُّ

 [ 185: عمران آل سورة]  ﴾ اْلُغُرورِ 
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ُ  قالَ  ن أبي هريرةوفي الصحيح ع َركاءِ  أْغنَى أنا: وتَعالَى تَباَركَ  هللاَّ  َعنِ  الشُّ

ْرِك،  .وِشْرَكهُ  تََرْكتُهُ  غيِري، َمِعي فيه أْشَركَ  َعَماًل  َعِملَ  َمن الشِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0891: الرقم أو الصفحة

ياءَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي  .تُقبَلُ  ال فإِنَّها الِعباَدةَ؛ شاَركَ  إِذا الرِّ

 : نجاح كل أصل َّللا مع اإلنسان نجاح

 كل أصل وهو هللا، مع ننجح أن في جميعاً  بطولتنا الكرام، األخوة أيها 

 إن وكأب، كزوج، بيتك في تنجح األغلب األعمّ  في هللا مع نجحت إن نجاح،

 وفي وقيم، مبادئ عندك عملك، في تنجح األغلب األعمّ  في هللا مع نجحت

 لك تحدد الشرع قواعد صحتك، في نجحت هللا مع نجحت إذا األغلب األعمّ 

 محقق، النجاح فلذلك الحياة، في والحركة والنوم والشراب، الطعام طريقة

 .هللا طاعة أساسه والنجاح ومؤلم، جداً، متعب واإلخفاق

 بيتك، في نجاحك بعده يأتي نجاح، كل أصل هللا مع نجاحك :ثانية مرة 

 . اآلية هذه نتابع آخر لقاء وفي صحتك، في نجاحك عملك، في نجاحك

 َجاَءهُ  إَِذا َحتهى َماءً  الظهْمآَنُ  ْحَسبُهُ يَ  بِقِيَعةٍ  َكَسَرابٍ  أَْعَمالُُهمْ  َكفَُروا َوالهِذينَ ﴿ 

َ  َوَوَجدَ  َشْيئاً  يَِجْدهُ  لَمْ  ُ  ِحَسابَهُ  فََوفهاهُ  ِعْنَدهُ  َّللاه  سورة] ﴾ اْلِحَسابِ  َسِريعُ  َوَّللاه

يٍّ  بَْحرٍ  فِي َكظُلَُماتٍ  أَوْ ﴿   :اآلية هذه تتمة  [النور  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ  يَْغَشاهُ  لُجِّ

 يََراَها يََكدْ  لَمْ  يََدهُ  أَْخَرجَ  إَِذا بَْعضٍ  فَْوقَ  بَْعُضَها ظُلَُماتٌ  َسَحابٌ  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ 

ُ  يَْجَعلِ  لَمْ  َوَمنْ   [النور سورة]﴾ نُورٍ  ِمنْ  لَهُ  فََما نُوراً  لَهُ  َّللاه

 رحمة وجل عز هللا اآلية، هذه لشرح تقديم من بد ال الكرام، اِلخوة أيها 

 رسول أنا: يقول إنساناً  تصور لكن والمرسلين، األنبياء أرسل بعباده منه

 من الحياة ألف والذي تحريم، فيه تفعل، وال افعل والمنهج منهج، معه هللا،

 َكفَُروا الَِّذينَ  َويَقُولُ ﴿  :الكريمة اآلية والدليل المنهج، هذا يرفض ضابط دون

 [43:اآلية الرعد سورة﴾] ُمْرَسالً  لَْستَ 

 : ورسله أنبياؤه أنهم ورسله ِلنبيائه َّللا شهادة هي المعجزات 
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 هو لهم أرسله الذي اإلنسان هذا أن لعباده َّللا يشهد كيف: السؤال 

 على دليالً  الرسالة هذه لتكون بالرسالة، له يشهد أن من بد ال رسوله؟

 حسية، معجزات طريق عن بالرسالة لهم هللا شهد السابقون األنبياء نبوته،

 أحيا عيسى فسيدنا الكون، لنواميس خرق أنها: الحسية لمعجزاتا وتعريف

 بعصاه البحر ضرب موسى سيدنا البشر، كل إمكان فوق وهذا الميت،

 هذه يحترق، فلم النار في وضع إبراهيم سيدنا يبساً، طريقاً  فأصبح

 أنبياؤه أنهم ورسله ألنبيائه هللا شهادة حقيقتها في هي الحسية المعجزات

 .ورسله

 كبقية ليس والسالم الصالة عليه النبي مختلف، هللا رسول مع األمر كنل 

 خاتم والسالم الصالة عليه النبي فحسب، ألقوامهم هللا أرسلهم األنبياء

 من بد فال الكتب، خاتم وكتابه البعثات، خاتمة وبعثته والمرسلين، األنبياء

 الحسية ةالمعجز ألن مستمرة، علمية بل حسية، ليست معجزته تكون أن

 يصدقه، من يصدقه خبراً  فأصبحت وانطفأت، تألقت الثقاب عود كتألق

 يأتي بعده سيأتي الذي النبي لكن وانتهى، وقع شيء أي يكذبه، من ويكذبه

 أشد مختلف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع األمر أن إال أخرى، بمعجزه

 خاتم كتابه لبعثات،ا خاتمة بعثته والمرسلين، األنبياء خاتم هو االختالف،

 .علمية كانت إذا إال مستمرة تكون لن مستمرة؟ المعجزة تكون كيف الكتب،

 : الكريم القرآن أنزل الذي هو الكون خلق الذي وجل عز َّللا

 ألف عن تزيد كثيرة آيات أيدينا بين الذي الكريم القرآن هذا في لذلك 

 معظمها أقول وقد اآليات هذه بعض لكن الكون، عن تتحدث آية وثالثمئة

 نزل قرآن: أي القوانين، لهذه علمياً  سبقاً  بل الكون، قوانين عن حديثاً  ليست

 عشر قبل كشفها تمّ  علمية حقائق إلى إشارات فيه عام، وأربعمئة ألف قبل

 األكوان خلق الذي أن على مفحم قطعي دليل فهذا عاماً، عشرين أو سنوات

 السنين مئات بعد جداً، معقدة قضية كهنا مثالً  القرآن، هذا أنزل الذي هو

 الذي أن إلى العلماء توصل األجنة علم تطور من عام وأربعمئة ألف بعد أي

 ،"النطفة" الحوين ولكنه البويضة ليست أنثى، أم ذكراً  الجنين جنس يحدد

ْوَجْينِ  َخلَقَ  َوأَنَّهُ ﴿  :وتقرأ الكريم القرآن تفتح  نُْطفَةٍ  نْ مِ *  َواأْلُْنثَى الذََّكرَ  الزَّ

 [النجم سورة﴾] تُْمنَى إَِذا
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 علم في والدرس البحث من السنين مئات بعد إليه العلماء توصل الشيء هذا 

 .فقط إشارة الكريم بالقرآن األجنة،

 التي الهواء طبقة في الرائد هذا كان حينما ،القمر إلى فضاء رائد صعد 

 في ودخل الطبقة هذه تجاوز لما متر، كيلو ألف ستين و خمسة عن تزيد

 حصل؟ الذي ما عمياً، أصبحنا لقد: صوته بأعلى صاح الخارجي، الفضاء

 إذا أي الضوء، انتثار اسمها الهواء ضمن موجودة فيزيائية حادثة هناك

 إلى األشعة هذه تعكس الهواء ذرات بعض الهواء على الشمس أشعة سلطت

 بمكان النهار في نتأ قف الضوء، انتثار اسمها حالة هناك يكون آخر، مكان

 من الضوء؟ هذا جاء أين من مضيء، المكان لكن شمس أشعة فيه ليس

 الضوء انتثار انعدم الهواء طبقة الفضاء رواد تجاوز فلما الضوء، انتثار

 أول في صوته أعلى في الفضاء رائد صاح عندئذ دامس، ظالم هناك صار

 ودخل الهواء طبقة اإلنسان فيها تخطى رحلة أول في أبولو، اسمها رحلة

 شيئاً، نرى ال عمياً  أصبحنا لقد: قال الخارجي، الفضاء في أو الفراغ في

 الكريم القرآن في آية تأتي أن أما عاماً، ثالثين قبل عرف هذا طيب كالم

 دليل هذا للقمر، اإلنسان صعود وقبل الفضاء، غزو قبل الحادثة لهذه تشير

 القرآن، هذا أنزل الذي هو ألكوانا خلق الذي أن على المئة في مئة قطعي

َماءِ  ِمنَ  بَاباً  َعلَْيِهمْ  فَتَْحنَا َولَوْ ﴿  :اآلية  إِنََّما لَقَالُوا*  يَْعُرُجونَ  فِيهِ  فَظَلُّوا السَّ

 [الحجر سورة] ﴾ َمْسُحوُرونَ  قَْومٌ  نَْحنُ  بَلْ  أَْبَصاُرنَا ُسكَِّرتْ 

 نزل كتاب في آية وبين ،العلمية الكشوفات أحدث بين المذهل التطابق هذا 

 خلق الذي أن على قطعي دليل عام، وأربعمئة ألف قبل الكريم النبي على

 .القرآن هذا أنزل الذي هو األكوان

 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  حاهُ أوْ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما البََشُر، عليه ، هللاَّ  أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَيَّ

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4895: الرقم أو الصفحة
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 (510) ومسلم ،(4895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  ونَهك القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أنَّ : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

 .القيامةِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --2

 : العلمية الكشوفات أحدث على مضمونها ينطبق التالية اآلية

يٍّ  ْحرٍ بَ  فِي َكظُلَُماتٍ  أَوْ ﴿ الكرام، أخواننا   ِمنْ  َمْوجٌ  يَْغَشاهُ ﴿ عميق، أي﴾  لُجِّ

 يََكدْ  لَمْ  يََدهُ  أَْخَرجَ  إَِذا بَْعضٍ  فَْوقَ  بَْعُضهَا ظُلَُماتٌ  َسَحابٌ  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ  فَْوقِهِ 

ُ  يَْجَعلِ  لَمْ  َوَمنْ  يََراهَا  أعماق في حقائق هناك ﴾ نُورٍ  ِمنْ  لَهُ  فََما نُوراً  لَهُ  هللاَّ

 تاريخه في اإلنسان الغواصات، اختراع بعد كشفت كشفت؟ متى البحار،

 بغواصة البحر أعماق في يغوص أن أما سفينة، على البحر ركب الطويل

 .متأخراً  جاء شيء هذا السحيقة اِلعماق في شيء كل يرى

 أحد ال ،العلمية الكشوفات أحدث على تماماً  ينطبق اآلية هذه مضمون لذلك

 وبحرٌ  فوق بحرٌ  بحران؛ البحر سفلى، وطبقة عليا ةطبق البحر في أن يعلم

 قرأت كما اإلنسان لذلك مائية، تيارات بحر ولكل موج، بحر ولكل تحت،

 البحار، أعماق في المائية التيارات هذه اكتشف الثانية العالمية الحرب في

 المحركات ويطفئ األعماق هذه إلى ينزل بالغواصات أصبح فعل؟ ماذا

 في وجوده، يكشف محرك صوت دون من آخر إلى مكان نم ينتقل فتمشي،

 فأشعة دامس، ظالمٌ  اآلخر البحر وهذا وثالث، وثان أول موج آخر بحر

 ثالثة ظلمات: لك يقول متر، مئتي بعد قرأت فيما كلياً  ضوءها ينعدم الشمس

 الطبقة في السفلية فاألمواج الموج، وظلمة الليل، وظلمة البحر، ظلمة

 ال حركة، وله تيارات، وله خصائص، وله أمواج، له حر،الب من السفلى

يٍّ  بَْحرٍ  فِي َكظُلَُماتٍ  أَوْ :﴿ اآلية لذلك.أبداً  العلوي بالبحر لها عالقة  أي  ﴾ لُجِّ

 َسَحابٌ  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ  فَْوقِهِ  ِمنْ  َمْوجٌ  يْغَشاهُ ﴿  الثاني البحر هذا عميق،

 يََكدْ  لَمْ  يََدهُ  أَْخَرجَ  إذا﴿  العميق البحر أن والدليل ﴾ بَْعضٍ  فَْوقَ  بَْعُضهَا ظُلَُماتٌ 

 لذلك شيئاً، ترى ال متر مئتي بعد صماء ظلمة دامس، ظالمٌ   ﴾ يََراهَا

 قلب وظلمة البحر، أعماق وظلمة الليل، ظلمة: قالوا الثالثة الظلمات

 بطن ظلمة ثالثة، ظلمات فهناك حوت في النبي هذا كان ما الحوت،
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 إَِذا بَْعضٍ  فَْوقَ  بْعُضهَا﴿    الليل، وظلمة البحر، أعماق لمةوظ الحوت،

ُ  يَْجَعلِ  لَمْ  َوَمنْ  يََراهَا يََكدْ  لَمْ  يََدهُ  أَْخَرجَ   ﴾ نُورٍ  ِمنْ  لَهُ  فََما نُوراً  لَهُ  هللاَّ

 القرآن هذا أن وسلم عليه َّللا صلى لمحمد َّللا شهادة العلمي اإلعجاز

 : كالمه

 بألف مبثوثة الكريم القرآن في العلمية موضوعاتال الكرام، أخوتنا 

 أنها عن فضالً  نصفها إلى تصل وقد اآليات هذه بعض لكن آية، وثالثمئة

 له هللا شهادة الكريم النبي ألن إعجازية، موضوعات هي علمية موضوعات

 القرآن في الكونية اآليات هذه ولكن الحسية، المعجزات ليست نبيه أنه

 وتطورت، وتطورت تطورت العلوم األرض، علوم من علم بأي الكريم،

 هذا إلى تشير هللا كتاب في آية تأتي جداً، متقدم بوضع اآلن استقرت حتى

 أنزل الذي هو األكوان خلق الذي هللا أن ذالك معنى المتقدم، األخير الوضع

 .القرآن هذا

 ههذ معظم الكون، عن تتحدث آية وثالثمئة ألف الكريم القرآن في إذاً  

 لهذا هللا شهادة العلمي واإلعجاز العلمي، اإلعجاز في نصفها أو اآليات

 فِي َوُكلٌّ :﴿  تعالى كقوله كثيرة واألدلة كالمه، القرآن هذا أن الكريم النبي

 [يس سورة﴾] يَْسبَُحونَ  فَلَكٍ 

 نقطة، حول تدور كهارب فيه بالكون شيء كل الذرة، هذه

ْوَجْينِ  َخلَقَ  َوأَنَّهُ ﴿  اإلنسان خلق في  ﴾ يَْسبَُحونَ  فَلَكٍ  فِي َوُكلٌّ ﴿   الذََّكرَ  الزَّ

  ﴾ تُْمنَى إَِذا نُْطفَةٍ  ِمنْ *  َواأْلُْنثَى

 سورة﴾] َوِزينَةً  لِتَْرَكبُوهَا َواْلَحِميرَ  َواْلبَِغالَ  اْلَخْيلَ ﴿ َ :النحل سورة في تقرأ 

 [8:اآلية النحل

 نزول مع غواصة، عن وأ سفينة، وعن طائرة، وعن سيارة، عن الحديث 

 لِتَْرَكبُوهَا َواْلَحِميرَ  َواْلبَِغالَ  اْلَخْيلَ ﴿ َ لك يقول إطالقاً، له معنى ال القرآن

 وخمسين أربعمئة تسع طائرة أحدث طائرة، راكب إنسان يأتي  ﴾ َوِزينَةً 

 يصبح وثير مقعد قدم ألف أربعين ارتفاع على البيت، في كأنك راكباً 

 فتح فضائيات، قنوات، أمامك مجالت، صحف، يء،ش كل أمامك سريراً،
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 حمار، وال خيل، وال بغل، ال ﴾ لِتَْرَكبُوهَا َواْلَحِميرَ  َواْلبَِغالَ  اْلَخْيلَ ﴿ َ :القرآن

 النحل سورة] ﴾ تَْعلَُمونَ  اَل  َما َويَْخلُقُ ﴿  :اآلية أكمل ،"777"  طائرة هذه

 [8:اآلية

 سيكون، ما يعلم وجل عز هللا وان،األك خالق كالم القرآن هذا أن ذلك معنى

 :قال يكون، كان كيف كان لو يكن لم وما سيكون، وما كان ما علم

 ﴾ َوِزينَةً  لِتَْرَكبُوهَا َواْلَحِميرَ  َواْلبَِغالَ  اْلَخْيلَ ﴿ َ

 وبغال خيل هناك بحياته محمد، سيدنا كالم القرآن هذا لكان التتمة هذه لوال 

 عز هللا ألن سيارات، وال غواصات، وال طائرات، يوجد ال فقط، وحمير

 .المتطورة النقل وسائل غطت هذه  ﴾ تَْعلَُمونَ  اَل  َما َويَْخلُقُ ﴿  :يقول وجل

 العالمين رب هلل والحمد

( : اآليات 04) النور سورةاِلدلة الكونية على وجود َّللا وتوحيده ] -50

 [46الى  45

َ  أَنه  تَرَ  أَلَمْ   قَدْ  ُكل   َصافهاتٍ  َوالطهْيرُ  َواِْلَْرضِ  السهماواتِ  فِي نْ مَ  لَهُ  يَُسبِّحُ  َّللاه

ُ  َوتَْسبِيَحهُ  َصالتَهُ  َعلِمَ  ِ ( 45) يَْفَعلُونَ  بِما َعلِيمٌ  َوَّللاه  السهماواتِ  ُمْلكُ  َوّلِِله

ِ  َوإِلَى َواِْلَْرضِ  َ  أَنه  تَرَ  أَلَمْ ( 40) اْلَمِصيرُ  َّللاه  بَْينَهُ  َؤلِّفُ يُ  ثُمه  َسحاباً  يُْزِجي َّللاه

لُ  ِخاللِهِ  ِمنْ  يَْخُرجُ  اْلَوْدقَ  فَتََرى ُركاماً  يَْجَعلُهُ  ثُمه   ِجبالٍ  ِمنْ  السهماءِ  ِمنَ  َويُنَزِّ

 بَْرقِهِ  َسنا يَكادُ  يَشاءُ  َمنْ  َعنْ  َويَْصِرفُهُ  يَشاءُ  َمنْ  بِهِ  فَيُِصيبُ  بََردٍ  ِمنْ  فِيها

ُ  يُقَلِّبُ ( 40) بِاِْلَْبصارِ  يَْذَهبُ   ِِلُولِي لَِعْبَرةً  ذلِكَ  فِي إِنه  َوالنههارَ  اللهْيلَ  َّللاه

ُ ( 44) اِْلَْبصارِ   بَْطنِهِ  َعلى يَْمِشي َمنْ  فَِمْنُهمْ  ماءٍ  ِمنْ  َدابهةٍ  ُكله  َخلَقَ  َوَّللاه

ُ  يَْخلُقُ  أَْربَعٍ  َعلى يَْمِشي َمنْ  َوِمْنُهمْ  ِرْجلَْينِ  َعلى يَْمِشي َمنْ  َوِمْنُهمْ   ما َّللاه

َ  إِنه  يَشاءُ  ُ  ُمبَيِّناتٍ  آياتٍ  أَْنَزْلنا لَقَدْ  (41) قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى َّللاه  يَْهِدي َوَّللاه

 (46) ُمْستَقِيمٍ  ِصراطٍ  إِلى يَشاءُ  َمنْ 

 التفسير

 له ويسبّح السماوات، في من له يسبّح هللا أن -الرسول أيها- تعلم ألم - 41

 في أجنحتها صفّت قد الطيور له وتسبّح مخلوقاته، من األرض في من

 كاإلنسان، منها يصلّي من صالة هللا علم المخلوقات تلك من كل الهواء،
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 من عليه يخفى ال يفعلون، بما عليم وهللا كالطير، منها يسئح من وتسبيح

 .شيء أفعالهم

 يوم الرجوع وحده وإليه األرض، وملك السماوات ملك وحده وهلل - 42

 .والجزاء سابللح القيامة

 إلى بعضه أجزاء يضمّ  ثم سحابًا، يسوق هللا أن -الرسول أيها- تعلم ألم - 43

 داخل من يخرج المطر فترى بعًضا، بعضه يركب متراكًما يجعله ثم بعض،

 تشبه التي فيها المتكاثفة السحاب من السماء جهة من وينّزل السحاب،

 البََرد بذلك فيصيب صى،كالح الماء من متجمدة قطًعا عظمتها في الجبال

 من السحاب برق ضوء يكاد منهم، يشاء عمن ويصرفه عباده، من يشاء من

  .باألبصار يذهب لمعانه شدة

يَُعاقِب هللا بين الليل والنهار طواًل وقصًرا، ومجيئًا وذهابًا، إن في ذلك  - 44

المذكور من اآليات من دالئل الربوبية عظة ألصحاب البصائر على قدرة 

  ووحدانيته.هللا

وهللا خلق كل ما يدّب على وجه األرض من الحيوان من نطفة، فمنهم  - 45

من يمشي على بطنه زحفًا كالحيات، ومنهم من يمشي على رجلين كاإلنسان 

والطير، ومنهم من يمشي على أربع كاألنعام، يخلق هللا ما يشاء مما ذكر 

 عجزه شيء.ومما لم يذكر، إن هللا على كل شيء قدير، ال ي

آيات واضحات ال لبس  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد أنزلنا على محمد  - 46

فيها، وهللا يوفّق من يشاء إلى طريق مستقيم ال اعوجاج فيه، فيوصله ذلك 

 الطريق إلى الجنّة.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 لتلك أن على حسية لةدال الدالة اإللهية، الذات وإثبات التوحيد دالئل هذه

 .الكمال على قادرا صانعا المتغيرة المصنوعات

 جميع عن تنزهه أي هللا، تسبح المخلوقات جميع أن اِلدلة هذه وأول

 وبدعائها بتسبيحها عليم وهللا والكمال، الجالل بصفات وتصفه النقائص،
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 طاعتهم عليه يخفى وال المسبّح، وتسبيح المصلي صالة يعلم وعبادتها،

 .تسبيحهمو

 هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  عند كنَّا  وفي صحيح المسند عن عبد َّللا بن عمرو

 ِسيجاٍن، ُجبَّةُ  عليه الباديَِة، أهلِ  ِمن رُجلٌ  فجاءه وسلَّم آلِه وعلى عليه

يباِج، َمْزُرورةٌ   فارٍس، ابنِ  فارسٍ  كلَّ  وَضع قد هذا صاحبَكم إنَّ  أاَل : فقال بالدِّ

: قال راٍع، ابنِ  راعٍ  كلَّ  ويرفَعَ  فارٍس، ابنِ  فارسٍ  كلَّ  عَ يضَ  أن يُريدُ : قال

 أرى أاَل : )وقال ُجبَّتِه بمجامعِ  وسلَّم آلِه وعلى عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فأَخذ

 وعلى عليه هللاُ  صلَّى نوًحا هللاِ  نبيَّ  إنَّ : )قال ثمَّ  ،(يعقُِل؟ ال َمن لباسَ  عليكَ 

ا وسلَّم آلِه  آُمُركَ : الوصيَّةَ  عليكَ  قاصٌّ  إنِّي: البنِه قال الوفاةُ  هحَضَرتْ  لَمَّ

 السَّبعَ  السَّمواتِ  فإنَّ  هللاُ؛ إالَّ  إلهَ  بال آُمُركَ  اثنتيِن؛ عن وأنهاكَ  باثنتينِ 

 ِكفٍَّة، في هللاُ  إالَّ  إلهَ  ال وُوِضَعتْ  ِكفَّةٍ  في ُوِضَعتْ  لو السَّبَع، واألَرضينَ 

بعَ  السَّمواتِ  أنَّ  ولو هللاُ، إالَّ  إلهَ  ال بهنَّ  رَجَحتْ   ُكنَّ  السَّبعَ  واألَرضينَ  السَّ

 كلِّ  صالةُ  فإنَّها وبحمِده؛ هللاِ  وُسبحانَ  هللاُ  إالَّ  إلهُ  ال قََصَمْتهُنَّ  ُمْبهَمةً، َحلقةً 

: - قيل أو - قُْلتُ : قال والِكْبِر، الشِّركِ  عنِ  وأنهاكَ  الَخْلُق، يُرَزقُ  وبها شيٍء،

 نعالنِ  ألحِدنا يكونَ  أن: قال ؟ الِكْبرُ  فما عَرْفنا، قد الشِّركُ  هذا ،هللاِ  رسولَ  يا

 ؟ يلبَُسها ُحلَّةٌ  ألحِدنا يكونَ  أن: قال ال،: قال ؟ حَسنانِ  ِشراكانِ  لهما حسنتاِن،

 أن أفهو: قال ال،: قال ؟ يرَكبُها دابَّةٌ  ألحِدنا يكونَ  أن هو: الِكْبرُ : قال ال،: قال

 الِكْبرُ  فما هللاِ، رسولَ  يا: قيل ال،: قال ؟ إليه يجلِسون أصحابٌ  ألحِدنا يكونَ 

، َسفَهُ : )قال ؟  (.النَّاسِ  وَغْمصُ  الحقِّ

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  908: الرقم أو الصفحة المسند

 .فيها هللِ  التَّواُضعِ  مع الطَّاعاتِ  عَملِ  إلى إرشادٌ  :الحديثِ  وفي --5

 . وَمظهَِره بَمالبِسه وليس وطاعتِه َعملِهب إنسانٍ  كلِّ  قِيمةَ  أنَّ : وفيه --2

 المدبر الحاكم وهو واألرض، السموات في الملك مالك تعالى وهللا

 وكل. القيامة يوم الخالئق مصير وإليه المخلوقات، بجميع المتصرف

 .القاضي أمام ذليل ضعيف محاسب وكل هلل، عبد مملوك
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 وتحمل الماء أبخرة تصاعدب تبدأ عجيبة بكيفية المطر إنزال -اِلدلة وثاني

 والغيوم، السحب بها حينئذ وتتجمع العالية، الجو طبقات إلى هللا بقدرة

 بعد العذبة األمطار تتساقط ثم بالبرودة، فيها وتؤثر وتلقحها الرياح، وتقودها

 الخير، وتحقق األرض، فتروي مالحة، البحار من تبخرها عند كانت أن

 عناصر أهم الرطوبة فإن الحية، ناتالكائ جميع وتحيي الرزق، وتوفر

 .والصيف الشتاء بين المميز الفارق وهي الحياة،

ِ  َرسولُ  لَنَا َصلَّى روي البخاري عن زيد بن خالد الجهني  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ْبحِ  َصاَلةَ  وسلَّمَ  ا اللَّْيلَِة، ِمنَ  َكانَتْ  َسَماءٍ  إْثرِ  علَى بالُحَدْيبِيَةِ  الصُّ  َصَرفَ انْ  فَلَمَّ

ُ : قالوا َربُُّكْم؟ قالَ  َماَذا تَْدُرونَ  هلْ : فَقالَ  النَّاِس، علَى أْقبَلَ   أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ

ا وَكافٌِر، بي ُمْؤِمنٌ  ِعبَاِدي ِمن أْصبَحَ : قالَ  ِ  بفَْضلِ  ُمِطْرنَا: قالَ  َمن فأمَّ  هللاَّ

ا بالَكْوَكِب، وَكافِرٌ  بي ُمْؤِمنٌ  فَذلكَ  وَرْحَمتِِه،  وَكَذا، َكَذا بنَْوءِ : قالَ  َمن وأَمَّ

 .بالَكْوَكبِ  وُمْؤِمنٌ  بي َكافِرٌ  فَذلكَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الجهني خالد بن زيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  946: الرقم أو البخاري الصفحة

لوا أن لهُم تَنبيهًا أصحابِه؛ على الَمسألةَ  اإلمامِ  طَرحُ : الحديثِ  في  فيها ما يَتَأمَّ

قَّة ِمن  .الدِّ

 والبرودة، والحرارة والنقص، بالزيادة والنهار الليل تقليب -اِلدلة وثالث

 ليلفال اإلنسان، تناسب طبيعة والنهار الليل من ولكل المستمر، والتعاقب

 .والكسب للحركة والنهار والهدوء، للراحة

 مثنى مثنى والنَّهارِ  اللَّيلِ  صالةَ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

 تحقيق تنقيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5/487: الرقم أو الصفحة التعليق

 والنسائي ،(187) والترمذي ،(5081) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (4785) وأحمد ،(5000) ماجه وابن ،(5666)

 َصالةُ : أي" اللَّيلِ  َصالةُ : "وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يقولُ  الحديثِ  هذا وفي

 حىالضُّ  ِمثلَ  النَّهارِ  وَصالةُ : أي" والنَّهارِ " يَُصلِّيَها، أنْ  أرادَ  لَمنْ  اللَّيلِ  قيامِ 
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ننِ  واتِبِ  والسُّ  تُصلَّى: أي ،"َمْثنَى َمْثنَى" تُصلَّى وبعَدها الفُروضِ  قبلَ  الرَّ

 يُصلّي الِمْنوالِ  هذا على يُكِملُ  ثم التَّسليمِ  ثم َركعتْينِ  النَّهارِ  أوِ  اللَّيلِ  في النافِلَةُ 

 بَصالةِ  ويكونُ  ِر،بالِوت صالتَه ختَمَ  اللَّيلِ  َصالةِ  في كان فإنْ  يُسلُِّم، ثم َركعتْينِ 

 النبيِّ  عن ثبَتَ  كما فَرديٍّ  بعَددٍ  وهكذا واحٍد، بتَشهُّدٍ  َخْمسٍ  أو ثاَلثٍ  أو َركعةٍ 

 . وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى

 عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  عندَ  ليلةً  بِتُّ   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

ا وسلََّم،  هذه تاَل ثم فاْستاَك، ِسواَكه فأَخذَ  طَهوَره، أتى َمناِمه ِمن استَيقَظَ  فلمَّ

َمَواتِ  َخْلقِ  فِي إِنَّ : }اآلياتِ   آَليَاتٍ  َوالنَّهَارِ  اللَّْيلِ  َواْختاَِلفِ  َواأْلَْرضِ  السَّ

 ختََمها، أو السورةَ  يَختِمَ  أنْ  قاَربَ  حتى ،[191: عمران آل{ ]اأْلَْلبَابِ  أِلُولِي

أَ، ثم ه فأَتى تَوضَّ  شاءَ  ما فنامَ  فِراِشه، إلى رَجعَ  ثم كعتَْيِن،رَ  فصلَّى ُمَصالَّ

 ففَعلَ  استَيقَظَ، ثم فناَم، فِراِشه إلى رَجعَ  ثم ذلك، ِمثلَ  ففَعلَ  استَيقَظَ، ثم هللاُ،

 .أْوتَرَ  ثم َركعتَْيِن، ويُصلِّي يَْستاُك، ذلك كلُّ  ذلك، ِمثلَ 

:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  19: الرقم أو الصفحة داود أبي سنن تخريج

 صحيح إسناده

 النبيِّ  َزْوجِ  َمْيُمونَةَ  ِعْندَ  لَْيلَةً  بَاتَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 واْضطََجعَ  الِوَساَدةِ  َعْرضِ  في فَاْضطََجْعتُ  َخالَتُهُ  وهي وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى

ِ  َرسولُ  ِ  َرسولُ  فَنَامَ  طُولِهَا، في وأَْهلُهُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 اْستَْيقَظَ  بقَلِيٍل، بَْعَدهُ  أوْ  بقَلِيلٍ  قَْبلَهُ  أوْ  اللَّْيُل، اْنتََصفَ  إَذا حتَّى وسلََّم، عليه

ِ  َرسولُ   قََرأَ  ثُمَّ  بيَِدِه، وْجِههِ  عن النَّْومَ  يَْمَسحُ  فََجلَسَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

أَ  ُمَعلَّقٍَة، َشنٍّ  إلى قَامَ  ثُمَّ  ِعْمَراَن، آلِ  ُسوَرةِ  ِمن الَخَواتِمَ  اآليَاتِ  الَعْشرَ   فَتََوضَّ

 ما ِمْثلَ  فََصنَْعتُ  فَقُْمتُ : َعبَّاسٍ  ابنُ  قَالَ . يَُصلِّي قَامَ  ثُمَّ  ُوُضوَءهُ، فأْحَسنَ  منها

 بأُُذنِي وأََخذَ  َرْأِسي، علَى اليُْمنَى يََدهُ  فََوَضعَ  َجْنبِِه، إلى فَقُْمتُ  َذهَْبتُ  ثُمَّ  َصنََع،

 ثُمَّ  َرْكَعتَْيِن، ثُمَّ  َرْكَعتَْيِن، ثُمَّ  َرْكَعتَْيِن، ثُمَّ  َرْكَعتَْيِن، فََصلَّى يَْفتِلُهَا، اليُْمنَى

ُن، أتَاهُ  حتَّى اْضطََجعَ  ثُمَّ  أْوتََر، ثُمَّ  َرْكَعتَْيِن، ثُمَّ  َرْكَعتَْيِن،  فََصلَّى فَقَامَ  الُمَؤذِّ

ْبحَ  فََصلَّى َخَرجَ  ثُمَّ  َخفِيفَتَْيِن، َرْكَعتَْينِ   .الصُّ
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  590: الرقم أو الصفحة البخاري

 ُوضوٍء؛ َغيرِ  على وغيِره الَحَدثِ  بعدَ  القُْرآنِ  قِراءةُ : الحديثِ  هذا وفي --1

 .ُوضوئِه قبلَ  نوِمه ِمن قِياِمه بعدَ  اآلياتِ  ههذ وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى لقِراءتِه

بحِ  ُسنَّةِ  تَخفيفُ : وفيه --2  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيُّ  عليه كان ما: وفيه.الصُّ

 .باللَّيلِ  الِعبادةِ  ِمن

 ومنافع مختلفة، وطبائع شتى، بأشكال المخلوقات تنوع -اِلدلة ورابع

 من هللا ويخلق مختلف، كيبهاوتر الماء، وهو واحد منشأها أن مع متعددة،

 العلمية االكتشافات تعدد من بالرغم اآلن، إلى به نعلم ال وما يشاء ما الماء

 فوق هللا وقدرة شيء، كل منه خلق ثم الماء، العالم من هللا خلق ما أول إذ

 .والبصر السمع من وأغرب والعد، الحصر

 آياتٍ  أَْنَزْلنا لَقَدْ  :تعالى قوله من اِلدلة تلك به ختمت ما وأبدع أجمل وما

 الذي العظيم القرآن بيان ومنها والعبر، األدلة كل تشمل فهي...  ُمبَيِّناتٍ 

 وأصول والتشريع، العبادة وأحكام واالعتقاد، اإليمان أدلة على اشتمل

 طريق إلى يريد من األدلة بتلك يهدي وهللا. واألخالق واآلداب الفضائل

 بعد فماذا اعوجاج، أو انحراف دون ستقامة،واال والسداد والصواب، الحق

  !الضالل؟ إال الحق بيان

 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إالَّ  نَبِيٌّ  األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإنَّما البََشُر، عليه ، هللاَّ  أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَيَّ

 .القِياَمةِ  يَومَ  ًعاتابِ  أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(4895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أنَّ  :الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى
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 .القيامةِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --2

 النور سورةالبقاء على الضالل والنفاق بالرغم من البيان الشافي ] -54

                                                                    [10الى  47( : اآليات 04)

ُسوِل َوأَطَْعنا ثُمه يَتََولهى فَِريٌق ِمْنُهْم ِمْن بَْعِد ذلَِك َوما  ِ َوبِالره َويَقُولُوَن آَمنها بِاّلِله

ِ َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَهُْم إِذا فَِريٌق 47أُولئَِك بِاْلُمْؤِمنِيَن ) ( َوإِذا ُدُعوا إِلَى َّللاه

( أَفِي 48يَُكْن لَُهُم اْلَحقُّ يَأْتُوا إِلَْيِه ُمْذِعنِيَن ) ( َوإِنْ 49ِمْنُهْم ُمْعِرُضوَن )

ُ َعلَْيِهْم َوَرُسولُهُ بَْل أُولئَِك  قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَِم اْرتابُوا أَْم يَخافُوَن أَْن يَِحيَف َّللاه

 (10ُهُم الظهالُِموَن )

 التفسير

 وأطعنا هللا، وأطعنا بالرسول، وآمنّا باهلل، آمنّا: المنافقون ويقول - 47

 بالجهاد األمر في ورسوله هللا يطيعون فال منهم، طائفة تتولى ثم رسوله،

 وما وطاعتهما، ورسوله باهلل اإليمان من زعموه ما بعد وغيره هللا سبيل في

 .مؤمنون أنهم ادعوا وإن بالمؤمنين ورسوله هللا طاعة عن المتولّون أولئك

 الرسول ليحكم الرسول وإلى هللا، إلى المنافقون هؤالء دعى وإذا - 48

 .لنفاقهم حكمه عن معرضون هم إذا فيه، يختصمون فيما بينهم

 منقادين إليه يأتوا لصالحهم سيحكم وأنه لهم، الحق أن علموا وإن - 49

 .خاضعين

 أم هللا، رسول أنَّه في شّكوا أم لها، الزم مرض هؤالء قلوب أفي - 51

 ُذكر، مما لشيء ذلك ليس الحكم؟ في ورسوله عليهم هللا يجور أن يخافون

 .له وعنادهم حكمه عن إعراضهم بسبب أنفسهم في لعلة بل

 المؤمنين موقف ذكر ورسوله هللا لحكم الرافض المنافقين موقف ذكر ولما

 :فقال به، الراضي

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 واجهة هي واحدة واجهة إال يعرف ال االعتقاد أو بالمبدأ اإليمان --1

 أما. العمل القول ومطابقة بالعقيدة، والجزم والحزم القول، في الصراحة
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 ما خالف يظهرون الذين عصر كل وفي اإلسالم صدر في المنافقون أولئك

 في ويريدون الخلف، من اإلسالم في يطعنون جبناء كفرة فهم يبطنون،

 .وقواعده أحكامه من والتنصل هدمه، الواقع

 هللاُ :  قالوا ؟ باهللِ  اإليمانُ  ما أَتَْدرون وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 وإقامُ  ، هللاِ  رسولُ  محمًدا وأن ، هللاُ  إال إلهَ  ال أن شهادةُ :  قال!  أعلمُ  ورسولُه

 .الَمْغنَمِ  ِمن الُخْمسَ  تُْعطُوا وأن ، رمضانَ  وصومُ  ، الزكاةِ  وإيتاءُ  ، الصالةِ 

 أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

:  التخريج صحيح:  المحدث حكم خالصة|  4677: الرقم أو الصفحة داود

 (57) ومسلم ،(97) البخاري أخرجه

 علَى يُْجلُِسنِي عبَّاسٍ  اْبنِ  مع أْقُعدُ  ُكْنتُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عباس

 َشْهَرْيِن، معهُ  فأقَْمتُ  مالِي ِمن َسْهًما لكَ  أْجَعلَ  حتَّى ِعنِدي أقِمْ : فقالَ  َسِريِرهِ 

ا القَْيسِ  عبدِ  وْفدَ  إنَّ : قالَ  ثُمَّ   القَْوُم؟ َمنِ : قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أتَُوا لَمَّ

 وال َخزايا غيرَ  بالَوْفِد، أوْ  بالقَْوِم، َمْرَحبًا: قالَ . َربِيَعةُ : قالوا - الَوْفُد؟ َمنِ  أوْ  -

ِ  َرسولَ  يا: فقالوا نَداَمى،  الَحراِم، الشَّْهرِ  في إالَّ  نَأْتِيكَ  أنْ  نَْستَِطيعُ  ال إنَّا هللاَّ

 َمن به نُْخبِرْ  فَْصٍل، بأَْمرٍ  فَُمْرنا ُمَضَر، ُكفّارِ  ِمن الَحيُّ  هذا وبْينَكَ  وبْينَنا

 عن ونَهاهُمْ  بأَْربٍَع، فأَمَرهُمْ : بَةِ األْشرِ  َعنِ  وَسأَلُوهُ  الَجنَّةَ، به ونَْدُخلْ  وراَءنا،

ِ  باإِليمانِ : أَمَرهُمْ  أْربٍَع، ِ  اإليمانُ  ما أتَْدُرونَ : قالَ  وْحَدهُ، باهللَّ : قالوا وْحَدهُ  باهللَّ

 ُ ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  َشهاَدةُ : قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللاَّ ًدا وأنَّ  هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ  وإقامُ  هللاَّ

كاِة، وإيتاءُ  الِة،الصَّ   الُخُمسَ  الَمْغنَمِ  ِمنَ  تُْعطُوا وأَنْ  َرَمضاَن، وِصيامُ  الزَّ

بَّاءِ  الَحْنتَمِ  َعنِ : أْربَعٍ  عن ونَهاهُمْ   الُمقَيَّرِ : قالَ  وُربَّما والُمَزفَِّت، والنَّقِيرِ  والدُّ

 .وراَءُكمْ  َمن بِهنَّ  وأَْخبُِروا اْحفَظُوهُنَّ : وقالَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن َّللاعبد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة البخاري

ؤساءِ وال الفَُضالءِ  ِوفادةُ : الحديثِ  وفي --1 ةِ  إلى رُّ ةِ  األُمورِ  عندَ  األئمَّ  .المهمَّ

 .المسألةِ  يديِ  بْين االعتِذارِ  تَقديمُ : وفيه --2

 .الحجِّ  ِسوى وأركانِه اإلسالمِ  ُمهمَّاتِ  بيانُ : وفيه --3
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 .إيمانًا تُسمَّى األعمالَ  أنَّ : وفيه --4

 .الفاضلِ  إكرامِ  إلى العالِمِ  نَْدبُ : وفيه --5

 .أصحابِه ببَعضِ  عنهم والفَهمِ  لحاضريَن،ا تَفهيمِ  في العالِمِ  استعانةُ : وفيه --6

 أحكامِ  وإشاعةِ  الِعلِم، تَبليغِ  على النَّاسَ  يُحثَّ  أنْ  للعالِمِ  يَْنبغي أنَّه: وفيه --7

 .اإلسالمِ 

 لي أوِضحْ : للعالِمِ  قال إذا والُمستفتي الِعلمِ  طالبِ  على َعيبَ  ال أنَّه: وفيه --8

 .الجوابَ 

ِ  رسولَ  سألَ  رجاًل  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي ُ  صلَّى - هللاَّ  هللاَّ

تكَ  إذا:  قالَ  ؟ اإليمانُ  ما:  - وسلَّمَ  علَيهِ   فأنتَ  ؛ سيِّئتُكَ  وساَءتكَ  ، حَسنتُكَ  َسرَّ

ِ  رسولَ  يا:  قالَ .  مؤِمنٌ   شيءٌ  نفِسكَ  في حاكَ  إذا:  قالَ !  ؟ اإلثمُ  فما!  هللاَّ

 فَدعهُ 

 مشكاة تخريج:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  40: الرقم أو الصفحة المصابيح

 ووالطبراني له، واللفظ( 1/010(( )المسند)) في أحمد أخرجه:  التخريج

 باختالف( 0/56(( )المستدرك)) في والحاكم ،(9/509(( )الكبير)) في

 .يسير

يِّئاِت، اْقتِرافُ  يُنافِيهِ  ال اإليمانَ  أنَّ : الَحِديث وفي --5  تَنقُصُ  كانتْ  وإنْ  السَّ

 .َشكٍّ  بال منه

 اإليمانِ  عالماتِ  من يُْغِضبُه بما والُحْزنَ  هللاَ  يُْرضي بما الفََرحَ  أنَّ : وفيه --2

 بأن أحسوا إذا تراهم الكريم، القرآن عرضها لهم مخزية صورة وهذه --2

 الواقع أثبت كما ألنه وسلم عليه هللا صلّى النبي بحكم قبلوا جانبهم في الحق

 طلبوا جحوده، وأرادوا غيرهم مع الحق عرفوا وإن. بالحق إال يحكم ال

 .بأهوائهم يحكمون الذين أعدائه من النبي هذا غير إلى التحاكم
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 صلّى النبي نبوة في والريب والشك والنفاق، الكفر مرض قلوبهم ففي --3

 الكافرون معاندونال أي الظالمون، الواقع في وهم وعدله، وسلم عليه هللا

 هناك وليس تعالى، هللا حكم عن إلعراضهم الحقوق جحود يريدون الذين

 .والرسول هللا حكم في جور أدنى

يَ  إنَّما عن أبي موسي اِلشعريوفي الصحيح   إِنَّما ، تَقَلُّبِه من القلبَ  ُسمِّ

 ظَْهًرا الّريحُ  قَلِّبُهايُ  ، شجرةٍ  أْصلِ  في تََعلَّقَتْ  ، بالفالةِ  ِريَشةٍ  َمثَلُ  القلبِ  َمثلُ 

 لِبَْطنٍ 

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  اِلشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0061: الرقم أو الصفحة الجامع

:  قلتُ .  ؟ الفقرَ  هو المالِ  قِلَّةَ  أَفَتَرى -  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

 القلبِ  فقرُ  الفقرُ  و ، القلبِ  غنى الغنى إنما : قال!  هللاِ  رسولَ  يا نعم

 الترغيب صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  907: الرقم أو الصفحة

 (7808) والحاكم ،(691) حبان ابن أخرجه:  التخريج

 واْطَمأنَّ  ، النَّْفسُ  إليهِ  تْ َسَكنَ  ما البِرُّ  وفي الصحيح عن أبي ثعلبة الخشني

 وإنْ  ، القلبُ  إليهِ  يَْطَمئِنَّ  ولمْ  ، النَّْفسُ  إليهِ  تَْسُكنْ  لمْ  ما واإِلْثمُ  ، القلبُ  إليهِ 

 . الُمْفتُون أَْفتَاكَ 

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  الخشني ثعلبة أبو:  الراوي

|   صحيح:  لمحدثا حكم خالصة|  5701: الرقم أو الصفحة الترغيب

 ،(191( )00/058) والطبراني ،(57777) أحمد أخرجه:  التخريج

 (0/00(( )اِلولياء حلية)) في نعيم وأبو

 يَتكلَّمُ  الَكلِِم؛ جوامعَ  أُْعِطيَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النَّبِيَّ  أنَّ  :الحديثِ  وفي --5

 .كثيرةً  َمعانيَ  يَحِملُ  وهو اليسيرِ  بالكالمِ 

عُ : وفيه --2 بهاتِ  في الُوقوعِ  عن التَّورُّ زُ  الشُّ  .للنَّفسِ  والتَّحرُّ
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 .واإلثمِ  البِرِّ  بْين الفَرقِ  بَيانُ : وفيه --3

 مصلحة، لهم دامت ما أهله قوتمل باإلسالم يتاجرون الذين عادة هذه --4

 .وركبه اإلسالم عن ابتعدوا تغيرت أو المصلحة زالت فإن

 وسلَّمَ  علْيهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  لرسولِ  قيل وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمرو

 اللسانِ  صدوقُ  قالوا اللسانِ  صدوقِ  القلبِ  مخمومِ  كلُّ  قال أفضلُ  الناسِ  أيُّ 

 وال ِغلَّ  وال بغيَ  وال فيه إثمَ  ال النقيُّ  التقيُّ  هو قال القلبِ  مخمومُ  فما نعرفُه

 حسدَ 

 ابن صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عمرو بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0456: الرقم أو الصفحة ماجه

دورِ  َسالمةِ  على الَحثُّ  :الحديثِ  وفي --5 فاتِ  ِمن والقلوبِ  الصُّ  الصِّ

 .ذلك وغيرِ  والحَسِد، والِحقدِ  كالِغلِّ  الخبيثِة؛

 يَطَّلِعُ  ما على فيُجازي ماِل،واألع القلوبِ  إلى يَنظرُ  سبحانه هللاَ  أنَّ : وفيه --2

 .غيِره أو اإلحسانِ  ِمن عبده قلبِ  في عليه

 كانَ  ما المؤمنينَ  أمَّ  يا:  سلمةَ  ألمِّ  قُلتُ  وفي الصحيح عن شهر بن حوشب

ِ  رسولِ  دعاءِ  أَْكثرُ  ُ  صلَّى هللاَّ  أَْكثرُ  كانَ :  قالَت ؟ عنَدكِ  كانَ  إذا وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

ِ  رسولَ  يا:  فقُلتُ :  قالَت دينِكَ  على قلبي ثبِّت القلوبِ  لِّبَ ُمق يا:  دعائِهِ   ما هللاَّ

 لَيسَ  إنَّهُ  سلمةَ  أمَّ  يا:  قالَ  ؟ دينِكَ  على قلبي ثبِّت القلوبِ  مقلِّبَ  يا دعاءكَ  أكثرُ 

ِ  أصابعِ  من أصبَُعْينِ  بينَ  وقلبُهُ  إالَّ  آدميٌّ   أزاغَ  شاءَ  ومن ، أقامَ  شاءَ  فَمن ، هللاَّ

 هََدْيتَنَا إِذْ  بَْعدَ  قُلُوبَنَا تُِزغْ  اَل  َربَّنَا معاذٌ  تالف. 

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  حوشب بن شهر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0100: الرقم أو الصفحة الترمذي

عاءِ  على َحثُّ ال :الحديثِ  وفي --5 ينِ  على بالثَّباتِ  الدُّ  .والهدى الدِّ

؛ عزَّ  هللاِ  بيَدِ  آدمَ  بَني قُلوبِ  جميعَ  أنَّ  بيانُ : وفيه --2  هَداها، شاء إنْ  وجلَّ

 .أزاَغها شاء وإن
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 وبْينَهُما بَيٌِّن، والَحَرامُ  بَيٌِّن، الَحاَللُ  وفي الصحيح عن النعمان بن بشير

 لِِدينِهِ  اْستَْبَرأَ  الُمَشبَّهَاتِ  اتَّقَى فََمنِ  النَّاِس، ِمنَ  َكثِيرٌ  هَايَْعلَمُ  ال ُمَشبَّهَاتٌ 

بُهَاتِ  في وقَعَ  وَمن وِعْرِضِه،  أنْ  يُوِشكُ  الِحَمى، َحْولَ  يَْرَعى َكَراعٍ : الشُّ

ِ  ِحَمى إنَّ  أاَل  ِحًمى، َملِكٍ  لُِكلِّ  وإنَّ  أاَل  يَُواقَِعهُ،  وإنَّ  أاَل  َمَحاِرُمهُ، أْرِضهِ  في هللاَّ

 ُكلُّهُ، الَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدتْ  وإَذا ُكلُّهُ، الَجَسدُ  َصلَحَ  َصلََحتْ  إَذا: ُمْضَغةً  الَجَسدِ  في

 .القَْلبُ  وهي أاَل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة البخاري

 يسير باختالف(5188) ومسلم ،( 10) البخاري أخرجه:  التخريج

 سبحانه هللا ألن الحاكم إلى الداعي إجابة وجوب على دليل اآلية وهذه --5

 بأقبح خصمه وبين بينه ليحكم وسلم عليه هللا صلّى رسوله إلى دعي من ذمّ 

 الحاكم مجلس إلى دعي من كل على فواجب. َمَرضٌ  قُلُوبِِهمْ  أَفِي: فقال م،الذ

 أو المّدعي وبين بينه عداوة أو فاسق، الحاكم أن يعلم لم ما يجيب، أن

 .عليه المّدعى

 المعاهد بين الحكم في للمسلمين يكون القضاء أن المعلوم ومن --6

 راجع فذلك الذميين ينب القضاء أما. فيه الذمة ألهل حق وال والمسلم،

  .أعرض شاء وإن حكم، شاء فإن اإلسالم، قاضي وجاءا تراضيا فإن إليهما،

 في اثنانِ  ، ثالثةٌ  القُضاةُ  وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب اِلسلمي

 ورجلٌ  ، الجنَّةِ  في فَهوَ  بهِ  فقَضى الحقَّ  علِمَ  رجلٌ  ، الجنَّةِ  في وواحدٌ  ، النَّارِ 

 ، النَّارِ  في فَهوَ  الُحْكمِ  في جارَ  ورجلٌ  ، النَّارِ  في فَهوَ  َجْهلٍ  ىعلَ  للنَّاسِ  قَضى

 الجنَّةِ  في فَهوَ  اجتَهَدَ  إذا القاضيَ  إنَّ :  لقُلنا

:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  اِلسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5997: الرقم أو الصفحة ماجه ابن صحيح

 صحيح

 ماجه وابن ،(5000) والترمذي ،(0170) داود أبو أخرجه:  ريجالتخ

 (.1800(( )الكبرى السنن)) في والنسائي له، واللفظ( 0051)
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 َمصيرَ  وأنَّ  عْلٍم، بَغيرِ  النَّاسِ  بين القضاءِ  ُخطورةِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5

 .النَّارِ  إلى ذلك

 له وأنَّ  القضاِء، بأحكامِ  العالِمُ  إالَّ  النَّاسِ  بين يَحَكمُ  ال أنَّه بيانُ : وفيه --2

 .ذلك على عظيًما أجًرا

 15( : اآليات 04) النور سورةد المؤمنين ]الطاعة واالمتثال عن -51

 [14الى 

ِ  إِلَى ُدُعوا إِذا اْلُمْؤِمنِينَ  قَْولَ  كانَ  إِنهما  يَقُولُوا أَنْ  بَْينَُهمْ  لِيَْحُكمَ  َوَرُسولِهِ  َّللاه

َ  يُِطعِ  َوَمنْ ( 15) اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُولئِكَ  َوأَطَْعنا َسِمْعنا  َويَْخشَ  َوَرُسولَهُ  َّللاه

 َ ِ  َوأَْقَسُموا( 10) اْلفائُِزونَ  ُهمُ  فَأُولئِكَ  َويَتهْقهِ  َّللاه  لَئِنْ  أَْيمانِِهمْ  َجْهدَ  بِاّلِله

َ  إِنه  َمْعُروفَةٌ  طاَعةٌ  تُْقِسُموا ال قُلْ  لَيَْخُرُجنه  أََمْرتَُهمْ   تَْعَملُونَ  بِما َخبِيرٌ  َّللاه

َ  أَِطيُعوا قُلْ ( 10) سُ  َوأَِطيعُوا َّللاه لَ  ما َعلَْيهِ  فَإِنهما تََولهْوا فَإِنْ  ولَ الره  ُحمِّ

ْلتُمْ  ما َوَعلَْيُكمْ  ُسولِ  َعلَى َوما تَْهتَُدوا تُِطيُعوهُ  َوإِنْ  ُحمِّ  اْلُمبِينُ  اْلباَلغُ  إاِله  الره

(14) 

 التفسير

 بينهم ليحكم الرسول هالى هللا، إلى ُدُعوا إذا المؤمنين قول كان إنما - 51

 هم الصفات بتلك المتصفون وأولئك أمره، وأطعنا قوله، معناس: يقولوا أن

 .واآلخرة الدنيا في الفائزون

ه ما ويََخفْ  لحكمهما، ويستسلم رسوله، ويطع هللا يطع ومن - 52  تَُجرُّ

 هم وحدهم فأولئك نهيه، واجتناب أمره، بامتثال هللا عذاب ويتّق المعاصي،

 .واآلخرة الدنيا بخيري الفائزون

 الحلف يستطيعون التي المغلظة أيمانهم أقصى باهلل المنافقون حلفو - 53

 ال: -الرسول أيها- لهم قل ليخرُجن، الجهاد إلى بالخروج أمرتهم لئن: بها

 بما خبير وهللا معروفة، المزعومة وطاعتكم معروف فكذبكم تحلفوا،

  .أخفيتموها مهما أعمالكم من شيء عليه يخفى ال تعملون،

 في الرسول، وأطيعوا هللا أطيعوا: المنافقين لهؤالء -الرسول اأيه- قل - 54

 ما هو عليه فإنما طاعتهما من به أمرتم عما تتولوا فإن والباطن، الظاهر
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 به، جاء بما والعمل الطاعة، من به كلّفتم ما أنتم وعليكم التبليغ، من به كلّف

 الحق، إلى تدواته عنه نهاكم عما وبالكف بفعله أمركم ما بفعل تطيعوه وإن

 الهداية، على حملكم عليه فليس الواضح، البالغ إال الرسول على وليس

 .عليها وإجباركم

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 شأن في والمنافقين المؤمنين بين اآليات هذه في تعالى هللا قارن  --1

 والنهي، األمر يف وسلم عليه هللا صلّى والرسول تعالى هللا طاعة :الطاعة

 كانوا واألنصار المهاجرون اآليات نزول عند وهم الصادقين المؤمنين فإن

 سمعا: قالوا وسلم، عليه هللا صلّى رسوله وحكم تعالى هللا كتاب إلى دعوا إذا

 .تردد وال تمهل دون وطاعة،

ُ  أَْنَزلَ  بَِما يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ } وفي الصحيح عن البراء بن عازب  هُمُ  فَأُولَئِكَ  هللاَّ

ُ  أَْنَزلَ  بَِما يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ } ،[44: المائدة{ ]اْلَكافُِرونَ   هُمُ  فَأُولَئِكَ  هللاَّ

ُ  أَْنَزلَ  بَِما يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ } ،[45: المائدة{ ]الظَّالُِمونَ   هُمُ  فَأُولَئِكَ  هللاَّ

 .هاكلِّ  الكفَّارِ  في هي: قال ،[47: المائدة{ ]اْلفَاِسقُونَ 

:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  59108: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 الشيخين شرط على صحيح إسناده

 في والنسائي ،(4449) داود وأبو ،(5700) مسلم أخرجه:  التخريج

 له اللفظو( 59108) وأحمد مطوالً،( 7059(( )الكبرى السنن))

 في والفالح الفوز ألنفسهم حققوا وإنما يخسروا، لم القول هذا في وهم --2

 هللا صلّى هللا رسول بحكم ويلتزم تعالى هللا أوامر يطع فمن واآلخرة، الدنيا

 في هللا ويتق الماضية، ذنوبه على هللا عذاب ويخف وأمره، وسلم عليه

 .شر كل عن عيدينالب خير، بكل الفائزين من فهو عمره، مستقبل

 عليه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  عندَ  َخطَبَ  َرُجاًل  أنَّ   وفي الصحيح عن عدي بن حاتم

 فقال َغوى، فقد يَعِصهما؛ وَمن َرَشَد، فقد ورسولَه؛ هللاَ  يُِطعِ  َمن: فقال وسلََّم،



219 
 

 هللاَ  يَعصِ  وَمن: قُلْ ! أنت الخطيبُ  بِئسَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ 

 .َغِويَ  فقَدْ : نَُمْيرٍ  ابنُ  قالَ  .ورسولَه

:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  59047: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 مسلم شرط على صحيح إسناده

 (970) مسلم أخرجه:  التخريج

 والُمحتَملِ  الُمجَملِ  الَكالمِ  واجتِنابُ  الَمنِطِق، في األدبِ  تعليمُ : الَحديثِ  وفي

 .هللاِ  حقِّ  في

 أن قدروا ما وطاقة األيمان، أغلظ تعالى باهلل فيقسمون المنافقون وأما --3

 المستقبل في وسلم عليه هللا صلّى النبي مع يجاهدون أنهم على يحلفوا

 القسم ذاه عن تعالى هللا نهاهم لذا كاذبة، أيمانهم ولكن أمر، فيما ويطيعونه

 وهي المؤمنين، لدى المعتادة المعروفة بالطاعة وأمرهم الكاذب، القبيح

 بما خبير هللا فإن اليمين، إلى بعدئذ حاجة وال القلب، إخالص من النابعة

 .بالفعل والمخالفة بالقول، الطاعة من يعملون

 هللا صلّى الرسول وحكم تعالى هللا أوامر بطاعة األمر تعالى هللا أكد ثم --4

 النبي على فما الطاعة، عن تولوا فإن فيه، نفاق ال بإخالص وسلم عليه

 فإن له، الطاعة إال عليهم وما الرسالة، تبليغ إال وسلم عليه هللا صلّى

 على ما أنه أكد ثم بطاعته، مقرونا االهتداء فجعل الحق، إلى اهتدوا أطاعوه

 ما لكل فيه شائبة ال ذيال الواضح التبليغ إال وسلم عليه هللا صلّى الرسول

 على إنسانا يكره وال الحق، اإليمان على أحدا يحمل ال فهو الناس، فيه كلف

 .القويم الدين

 ومن بالحكمة، نطق وفعال قوال نفسه على السنة أّمر من :السلف بعض قال

 تُِطيُعوهُ  َوإِنْ : تعالى لقوله بالبدعة نطق وفعال قوال نفسه على الهوى أّمر

  .اتَْهتَُدو
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 السننِ  أعداءُ  الرأيِ  أصحابُ  يقولُ  كانَ  الخطابِ  بن عمرَ  والدليل ما روي أن

 حينَ  واستحيوا ، يعوها أن منهم وتفلتتْ  يحفظوها أن األحاديثُ  أعيتهمُ  ،

 وإياهمْ  فإياكمْ  ، برأيهمِ  السننَ  فعارضوا ، نعلمُ  ال:  يقولوا أنْ  ُسئلوا

 أعالم:  المصدر|  القيم ابن:  المحدث|  عبدَّللا أبي بن صدقة:  الراوي

 في إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/64: الرقم أو الصفحة الموقعين

 الصحة غاية

: الرقم أو الصفحة النصيحة:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  -:  الراوي

 منقطع بعضها عمر عن طرق من روي:  المحدث حكم خالصة|  588

 عمر عن ثبوته ىعل يدل مجموعها لكن ، متصل وبعضها

 [17الى  11( : اآليات 04) النور سورةأصول دولة اإليمان ]-56

ُ  َوَعدَ  الِحاتِ  َوَعِملُوا ِمْنُكمْ  آَمنُوا الهِذينَ  َّللاه  َكَما اِْلَْرضِ  فِي لَيَْستَْخلِفَنهُهمْ  الصه

نَنه  قَْبلِِهمْ  ِمنْ  الهِذينَ  اْستَْخلَفَ  لَنهُهمْ  لَُهمْ  اْرتَضى ِذياله  ِدينَُهمُ  لَُهمْ  َولَيَُمكِّ  َولَيُبَدِّ

 ذلِكَ  بَْعدَ  َكفَرَ  َوَمنْ  َشْيئاً  بِي يُْشِرُكونَ  ال يَْعبُُدونَنِي أَْمناً  َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  ِمنْ 

الةَ  َوأَقِيُموا( 11) اْلفاِسقُونَ  ُهمُ  فَأُولئِكَ  كاةَ  َوآتُوا الصه ُسولَ  َوأَِطيعُوا الزه  الره

 َوَمأْواُهمُ  اِْلَْرضِ  فِي ُمْعِجِزينَ  َكفَُروا الهِذينَ  تَْحَسبَنه  ال( 16) ُمونَ تُْرحَ  لََعلهُكمْ 

 (17) اْلَمِصيرُ  َولَبِْئسَ  النهارُ 

 التفسير

 أن الصالحات، األعمال وعملوا باهلل منكم آمنوا الذين هللا وعبد - 55

 قبلهم من جعل ما مثل األرض في خلفاء ويجعلهم أعدائهم، على ينصرهم

 وهو- لهما ارتضاه الَّذي دينهم يجعل أن ووعدهم فيها، خلفاء المؤمنين من

لهم أن ووعدهم عزيًزا، مكينًا -اإلسالم دين  أمانًا، خوفهم بعد من يُبَدِّ

 هم فأولئك النعم تلك بعد كفر ومن شيئًا، بي يشركون ال وحدي، يعبدونني

 .هللا طاعة عن الخارجون

 وأطيعوا أموالكم، زكاة وأعطوا وجه، لأكم على الصالة وأّدوا - 56

 .هللا رحمة تنالوا أن رجاء عنه؛ نهاكم ما وترك به أمركم ما بفعل الرسول
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 أنزل أن أردت إذا يفوتونني باهلل كفروا الذين -الرسول أيها- تظنّن ال - 57

 .مصيرهم جهنم َمنْ  مصير َولََساء جهنم، القيامة يوم ومأواهم العذاب، بهم

 أحكام هنا ذكر البالغين، األحرار استئذان أحكامَ  قبلُ  من هللا ذكر ولما

 :فقال بلغوا، إذا واألطفال البالغين، غير واألحرار العبيد استئذان

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 بين الجمع أهمها ومبادئ قواعد عن تنبئ اإليمان، دولة أصول هي هذه --1

 في والسيادة بالعزة هللا وعد إنجاز -أوال وثمرتها الصالح، والعمل اإليمان

 المرتضى الدين هذا وتمكين الكفر، على اإلسالم ونصرة الدنيا، في األرض

 أهله وتأمين وتأمينه وتوطيده تثبيته أي األرض، في اإلسالم دين وهو

 .اآلخرة في هللا برحمة الظفر -وثانيا عليه، كانوا الذي الخوف وإزالة

 (04/ 04: الرازي تفسير )انظر      يلي ما على اآليات ودلت

 أنواع من نوع الوعد ألن متكلم وأنه وجلّ  عزّ  هلل الكالم صفة إثبات -1

 .بالجنس وصف بالنوع وصف ومن الكالم،

 إالَّ  ُمذنبٌ  كلُّكم ِعبادي، يا: يقولُ  هللاَ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

 على قُدرةٍ  ذو أنِّي منكم علِمَ  وَمن لكم، رْ أغفِ  فاستَغفِروني عافَْيُت، َمن

 َمن إالَّ  ضالٌّ  وكلُّكم أُبالي، وال له غفَْرتُ  بقُْدَرتي، فاستَغفََرني الَمغفِرةِ 

 أْرُزْقكم، فَسلوني أغنَْيُت، َمن إالَّ  فَقيرٌ  وكلُّكم أَْهِدكم، الهُدى فَسلوني هَدْيُت،

 على اجتََمعوا ويابَِسكم، وَرْطبَكم راكم،وأُخْ  وأُوالكم وميِّتَكم، َحيَّكم أنَّ  ولو

 َحيَّكم أنَّ  ولو بَعوضٍة، َجناحَ  ُمْلكي في يَزيدوا لم ِعبادي من عبدٍ  أَْتقى قَلبِ 

لَكم وميِّتَكم،  منهم سائلٍ  كلُّ  فسأَلَ  اجتََمعوا، ويابَِسكم وَرْطبَكم وآِخَركم، وأوَّ

 مرَّ  لو كما إالَّ  يَْنقُصني، لم سأََل، ما سائلٍ  كلَّ  وأَْعطْيتُ  أُمنِيَّتُه، بلََغتْ  ما

 واجٌد، ماجدٌ  َجوادٌ  ألنِّي ذلك انتََزَعها، ثُم إبرةً  فغَمسَ  البَحِر، َشفةِ  على أَحُدكم

: له أقولُ  فإنهما شيئًا أَرْدتُ  إذا كالٌم، وَعذابي كالٌم، َعطائي أشاُء، ما أفَعلُ 

 .فيكونُ  ُكْن،
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 تخريج:  المصدر|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  05140: الرقم أو الصفحة المسند

 له واللفظ( 05140) وأحمد ،(4017) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

ُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري  فِيما وسلََّم، عليه هللاَّ

ْمتُ  إنِّي ِعبَاِدي يا: قالَ  أنَّهُ  الَىَوتَعَ  تَبَاَركَ  هللاِ  َعنِ  َرَوى  علَى الظُّْلمَ  َحرَّ

ًما، بْينَُكمْ  َوَجَعْلتُهُ  نَْفِسي،  َمن إالَّ  َضالٌّ  ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا تَظَالَُموا، فال ُمَحرَّ

 أَْطَعْمتُهُ، َمن إالَّ  َجائٌِع، ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا أَْهِدُكْم، فَاْستَْهُدونِي هََدْيتُهُ،

 فَاْستَْكُسونِي َكَسْوتُهُ، َمن إالَّ  َعاٍر، ُكلُُّكمْ  ِعبَاِدي يا أُْطِعْمُكْم، فَاْستَْطِعُمونِي

نُوبَ  أَْغفِرُ  َوأَنَا َوالنَّهَاِر، باللَّْيلِ  تُْخِطئُونَ  إنَُّكمْ  ِعبَاِدي يا أَْكُسُكْم،  َجِميًعا، الذُّ

ي تَْبلُُغوا لَنْ  نَُّكمْ إ ِعبَاِدي يا لَُكْم، أَْغفِرْ  فَاْستَْغفُِرونِي ونِي َضرِّ  َولَنْ  فَتَُضرُّ

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا فَتَْنفَُعونِي، نَْفِعي، تَْبلُُغوا  َكانُوا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

 أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي في ذلكَ  َزادَ  ما ِمنُكْم، َواِحدٍ  َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْتقَى علَى

لَُكمْ   نَقَصَ  ما َواِحٍد، َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْفَجرِ  علَى َكانُوا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

لَُكمْ  أنَّ  لو ِعبَاِدي يا شيئًا، ُمْلِكي ِمن ذلكَ   في قَاُموا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

ا ذلكَ  نَقَصَ  ما َمْسأَلَتَهُ، َسانٍ إنْ  ُكلَّ  فأْعطَْيتُ  فََسأَلُونِي َواِحدٍ  َصِعيدٍ   ِعنِدي ممَّ

 أُْحِصيهَا أَْعَمالُُكمْ  هي إنَّما ِعبَاِدي يا البَْحَر، أُْدِخلَ  إَذا الِمْخيَطُ  يَْنقُصُ  كما إالَّ 

َ  فَْليَْحَمدِ  َخْيًرا، َوَجدَ  فَمن إيَّاهَا، أَُوفِّيُكمْ  ثُمَّ  لَُكْم،  فال ذلَك، غيرَ  َوَجدَ  َوَمن هللاَّ

ْمتُ  إنِّي: روايةٍ  وفي.نَْفَسهُ  إالَّ  يَلُوَمنَّ   فال ِعبَاِدي، وعلَى الظُّْلمَ  نَْفِسي علَى َحرَّ

 .تَظَالَُموا

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0177: الرقم أو الصفحة

 في تعالى هللاِ  إلى ُمفتقُِرون الخلقِ  ميعَ ج وأنَّ  الظُّلمِ  قُبحُ : الحديثِ  في --5

هم ودْفعِ  مصالِِحهم، جْلبِ   .وُدنياهم ِدينِهم أمورِ  في مضارِّ

 .ويَستغفُِروه العبادُ  يسألَه أنْ  يُحبُّ  تعالى هللاَ  أنَّ : وفيه --2

 .بِمعصيَتِهم يَنقصُ  وال الخْلقِ  بِطاعةِ  يَزيدُ  ال وجلَّ  عزَّ  ُملَكه أنَّ : وفيه --3

 .تنقصُ  وال تنفذُ  ال َخزائنَه أنَّ : وفيه --4
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 ِمن أصابَه وما تعالى، هللاِ  فْضلِ  فَِمن خيرٍ  ِمن العبدَ  أصابَ  ما أنَّ : وفيه --5

 .وهََواه نفِسه فَمنْ  شرٍّ 

 .به حوائِجهم وإنزالِ  سؤالِه على الخلقِ  حثُّ : وفيه --6

 ُملِكه وكمالِ  تعالى قُدرتِه كمالِ  ذْكرُ : وفيه --7

 فِي لَيَْستَْخلِفَنَّهُمْ : قال ألنه الممكنات جميع على قادر حيّ  تعالى هللا -2

نَنَّ  قَْبلِِهْم، ِمنْ  الَِّذينَ  اْستَْخلَفَ  َكَما اأْلَْرضِ   لَهُْم، اْرتَضى الَِّذي ِدينَهُمُ  لَهُمْ  َولَيَُمكِّ

لَنَّهُمْ   السابق، التفسير في ابيّن كما ذلك فعل وقد أَْمناً  َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  ِمنْ  َولَيُبَدِّ

 .المقدورات كل على القادر من إال يصح ال األشياء هذه وصدور

 .يَْعبُُدونَنِي: لقوله وحده للعبادة المستحق هو تعالى هللا -3

 يَْوًما بَاِرًزا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  لِلنَّاِس،  وَماَلئَِكتِِه، باهللَّ

 أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه،

َ، تَْعبُدَ  اَلةَ، وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللاَّ َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الصَّ  ْفُروَضةَ،المَ  الزَّ

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ   تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأنَّكَ  هللاَّ

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  السَّاَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإنَّه تََراهُ   السَّ

 البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َربَّهَا، األَمةُ  َدتِ ولَ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ 

ُ  إالَّ  يَْعلَُمهُنَّ  ال َخْمسٍ  في البُْنيَاِن، في : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى النبيُّ  تاََل  ثُمَّ  هللاَّ

َ  إنَّ }  يََرْوا فَلَمْ  وهُ ُردُّ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُمَّ  اآليَةَ،[ 34: لقمان{ ]السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ

 .ِدينَهُمْ  النَّاسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ  شيئًا،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة

 لكلٍّ  كان بْينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أنَّ  على َداللةٌ : الحديثِ  وفي --1

 .اآلَخرِ  في يَدُخلُ  ام فيه دَخلَ  أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى، منهما

: تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تَشكُّلِ  على َداللةٌ : أيًضا وفيه --2

 [.17: مريم{ ]َسِويًّا بََشًرا لَهَا فَتََمثَّلَ }
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 .والُمراقَبةِ  اإلخالصِ  ِعظَمِ  بَيانُ : وفيه --3

ا ُسئِلَ  إذا العالِمَ  أنَّ : وفيه --4  ذلك يَنقُصُ  الو أْدري، ال: يقولُ  يَعلَُمه ال عمَّ

 .ِعلِمه وُوفورِ  وتَقواهُ  َوَرِعه على يُدلُّ  بلْ  َجاللتِه، ِمن

 على يدل وذلك َشْيئاً  بِي يُْشِرُكونَ  ال: لقوله الشريك عن منزه سبحانه إنه -4

 كوكبا كان سواء تعالى، هللا غير عبادة يجوز ال أنه وعلى اآلخر، اإلله نفي

 .األوثان عبدة وليق كما صنما أو الصابئة، يقول كما

 ، شيئًا بِهِ  تشركَ  واَل  ، هللاَ  تعبُدَ  أنْ  اإلسالمُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 البيتَ  وتَُحجَّ  ، رمضانَ  وتَصومَ  ، المفروَضةَ  الزكاةَ  وتَُؤِديَ  ، الصالةَ  وتقيمَ 

:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  هريرة وأبو الغفاري ذر أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0776: الرقم أو حةالصف الجامع صحيح

 عليه هللاُ  َصلَّى للنبيِّ  قالَ  َرُجاًل  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي أيوب اِلنصاري

 هللاُ  َصلَّى النبيُّ  وقالَ . له ما له ما: قالَ  الَجنَّةَ، يُْدِخلُنِي بَعَملٍ  أْخبِْرنِي: وسلَّمَ 

َ  تَْعبُدُ  له، ما أَربٌ : وسلَّمَ  عليه اَلةَ، وتُقِيمُ  شيئًا، به تُْشِركُ  واَل  هللاَّ  وتُْؤتي الصَّ

َكاةَ، ِحمَ  وتَِصلُ  الزَّ  .الرَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  اِلنصاري أيوب أبو:  الراوي

 في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  5086: الرقم أو الصفحة البخاري

 وأبوه عثمان بن محمد حدثنا شعبة حدثنا: بهز قال:  وقال[ صحيحه

 النبي عن أيوب أبي عن طلحة بن موسى سمعا أنهما َّللا عبد بن عثمان

 هو إنما محفوظ غير محمد يكون أن أخشى. بهذا وسلم عليه َّللا صلى

 .عمرو

دِ  على وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النبيِّ  ِحرصُ : الحديثِ  وفي تِه تَزوُّ  أبوابِ  ِمن أمَّ

 .الجنَّةِ  في دَرجاتُهم تَزدادَ  ىحتَّ  الخيِر؛

 به تشركَ  ال ، هللاَ  تعبدَ  أن على أُبايُعك  وفي الصحيح عن جرير بن عبد َّللا

 و ، مسلمٍ  لكلِّ  تنصحَ  و ، الزكاةَ  تؤتيَ  و ، المكتوبةَ  الصالةَ  تقيمَ  و ، شيئًا

 الشِّرك من تبرأَ 
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 الجامع صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عبدَّللا بن جرير:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  01: الرقم أو الصفحة

 اختالفٍ  مع( 58010) وأحمد ،(7/549) النسائي أخرجه:  التخريج

 .ألفاظه بعض في يسير

ِ  َرسولَ  بَايَْعتُ  وفي الصحيح عن جرير بن عبد َّللا  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  َشهَاَدةِ  علَى ًدا وأنَّ  ،هللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ اَلِة، وإقَامِ  هللاَّ  وإيتَاءِ  الصَّ

َكاِة، ْمعِ  الزَّ  .ُمْسلِمٍ  لُِكلِّ  والنُّْصحِ  والطَّاَعِة، والسَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدَّللا بن جرير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0517: الرقم أو الصفحة البخاري

 الَمْكرِ  ِمن خالِصةً  َحَسنةً  ُمعاَملةً  وُمعاَملَتُهم لِلُمسلِميَن، النُّصحُ : الَحديثِ  وفي

 .والخيانةِ  والِغشِّ  والَخديعةِ 

 قوله في الغيب عن أخبر ألنه وسلم عليه هللا صلّى محمد نبوة صحة -5

 على فدل المعجز، الخبر تحقق وقد اآلية،.. اأْلَْرضِ  فِي لَيَْستَْخلِفَنَّهُمْ  :تعالى

 .وسلم عليه هللا صلّى محمد وهو المخبر صدق

ُ  بََعثَهُ  نَبِيٍّ  ِمن ما وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود ةٍ  في هللاَّ  إالَّ  قَْبلِي أُمَّ

تِهِ  ِمن له كانَ   إنَّها ثُمَّ  ِه،بأَْمرِ  ويَْقتَُدونَ  بُسنَّتِهِ  يَأُْخُذونَ  وأَْصحابٌ  َحواِريُّوَن، أُمَّ

 فَمن يُْؤَمُروَن، ال ما ويَْفَعلُونَ  يَْفَعلُوَن، ال ما يقولونَ  ُخلُوفٌ  بَْعِدِهمْ  ِمن تَْخلُفُ 

 بقَْلبِهِ  جاهََدهُمْ  وَمن ُمْؤِمٌن، فَهو بلِسانِهِ  جاهََدهُمْ  وَمن ُمْؤِمٌن، فَهو بيَِدهِ  جاهََدهُمْ 

 . َخْرَدلٍ  َحبَّةُ  مانِ اإلي ِمنَ  ذلكَ  وراءَ  وليسَ  ُمْؤِمٌن، فَهو

، فأْنَكَرهُ  ُعَمرَ  بنَ  َّللاِ  َعْبدَ  فََحدهْثتُ : رافِعٍ  أبو قالَ   فَنََزلَ  َمْسُعودٍ  ابنُ  فَقَِدمَ  َعلَيه

ا معهُ  فاْنطَلَْقتُ  يَُعوُدهُ، ُعَمرَ  بنُ  َّللاِ  عبدُ  إلَْيهِ  فاْستَْتبََعنِي بقَناةَ   َجلَْسنا فَلَمه

ْثتُهُ  كما فَحدهثَنيهِ  الَحديِث، هذا عن َمْسُعودٍ  اْبنَ  َسأَْلتُ   قالَ . ُعَمرَ  اْبنَ  َحده

 .رافِعٍ  أبِي عن ذلكَ  بنَْحوِ  تُُحدِّثَ  وقدْ : صالِحٌ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة
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 مع رالُمنكَ  عن والنَّهي بالمعروفِ  األمرِ  ضرورةِ  بيانُ : الحديث وفي --5

 .الُمنَكر عن النَّاهي بالمعروف اآلِمر واْستطاعة النَّاس، أحوالِ  ُمراعاةِ 

حابةِ  َحْرصِ  بيانُ : وفيه --2 نَّة نَْقل على الصَّ  .هي كما النَّبويَّة السُّ

 .اإليمان مسمى عن خارج الصالح العمل -6

ُ  َوَعدَ  فاآلية الراشدين، الخلفاء األربعة األئمة خالفة إثبات -7  ..هللاَّ

 والذين الصالحات، وعملوا آمنوا الذين المستخلفون ألنهم وأبينه دليل أوضح

: واالستخالف وسلم، عليه هللا صلّى النبي بعد باالستخالف هللا وعدهم

 باإلمامة وإما بالنبوة إما الخلفاء فهم قبلهم من الذين وأما فقط، اإلمامة

 .والخالفة

 على استخلفوا ممن غيرهم تشمل بل بهم، الخالفة تختص ال ولكن

 .المسلمين

 الراِشدينَ  الُخلفاءِ  وسنةِ  بُسنَّتِي عليكم وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 بالنَّواِجذِ  علْيها ُعْضًوا المهِديِّينَ 

 كتاب تخريج:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  لمحدثا حكم خالصة|  19: الرقم أو الصفحة السنة

 بنِ  العرباضَ  أتينا وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي

 أجد ال قلت لتحملهم أتوك ما إذا الذين على وال فيه نزل ممن وهو ساريةَ،

 فقال.  ومقتبِسين وعائدين، زائرين، ؛ أتيناك:  وقلنا فسلَّمنا، عليه أحملكم ما

 أقبل ثم يوٍم، ذاتَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  بنا صلى:  العرباضُ 

.  القلوبُ  منها ووِجلت العيون، منها ذرفت بليغةً، موعظةً  فوعظنا علينا،

ٍع، موعظةُ  هذه كأن!  هللاِ  رسولَ  يا:  قائلٌ  فقال :  فقال ؟ إلينا تعهد فماذا ُمودِّ

 منكم يِعشْ  من فإنه حبشيًّا، عبًدا وإن والطاعةِ  والسمعِ  هللاِ  بتقوى أوصيكم

 الراشدين المهديّين الخلفاءِ  وسنةِ  بسنتي فعليكم كثيًرا، اختالفًا فسيرى بعدي

 كلَّ  فإنَّ  األمورِ  ومحدثاتِ  وإياكم بالنواجِذ، عليها وَعّضوا بها، تمّسكوا

 ضاللةٌ  بدعةٍ  وكلَّ  بدعةٌ، محدثةٍ 
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:  المحدث|  حجر بن وحجر السلمي عمرو بن عبدالرحمن:  الراوي

 خالصة|  4607: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح:  مصدرال|  اِللباني

 صحيح:  المحدث حكم

 (57591) وأحمد له، واللفظ( 4607) داود أبو أخرجه:  التخريج

 عليه هللا صلَّى النبي بسنة التمسُّكِ  على ديدُ الشَّ  والتأكيدُ  الَحثُّ  :الحديث وفي

اِشدين، الُخلفاءِ  وُسنَّةِ  وسلَّم ينِ  في االبتداعِ  عن والنَّهيُ  الرَّ  والتحذيرُ  الدِّ

 .ذلك ِمن الشَّديدُ 

 تبديل هو اإلسالم نصرة بعد وتابعيهم الصحابة على النعم أتم من إن -8

  لما وسلم عليه هللا صلّى هللا رسول وأكده ،تعالى وعد كما أمنا، خوفهم

 إلى َشَكْونَا: صحيحة فيالبخاري   أخرجه فيما وسلم عليه َّللا صلّى قال

ِ  َرسولِ  دٌ  وهو وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ : له قُْلنَا الَكْعبَِة، ِظلِّ  في له بُْرَدةً  ُمتََوسِّ

َ  تَْدُعو أاََل  لَنَا، تَْستَْنِصرُ  أاََل  ُجلُ  كانَ : الَ ق لَنَا؟ هللاَّ  في له يُْحفَرُ  قَْبلَُكمْ  فِيَمن الرَّ

 وما باْثنَتَْيِن، فيَُشقُّ  َرْأِسهِ  علَى فيُوَضعُ  بالِمْنَشارِ  فيَُجاءُ  فِيِه، فيُْجَعلُ  األْرِض،

هُ   أَوْ  َعْظمٍ  ِمن لَْحِمهِ  ُدونَ  ما الَحِديدِ  بأَْمَشاطِ  ويُْمَشطُ  ِدينِِه، عن ذلكَ  يَُصدُّ

هُ يَ  وما َعَصٍب، ِ  ِدينِِه، عن ذلكَ  ُصدُّ اِكبُ  يَِسيرَ  حتَّى األْمَر، هذا لَيُتِمَّنَّ  وهللاَّ  الرَّ

َ، إالَّ  يََخافُ  ال َحْضَرَمْوَت، إلى َصْنَعاءَ  ِمن ْئبَ  أَوِ  هللاَّ  ولَِكنَُّكمْ  َغنَِمِه، علَى الذِّ

 .تَْستَْعِجلُونَ 

 صحيح : المصدر|  البخاري:  المحدث|  اِلرت بن خباب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0650: الرقم أو البخاري الصفحة

ِة، عالمات نمِ  عالمةٌ : الحديث وفي  صلَّى النبيُّ  به أخبر ما وقع حيث النبوَّ

يِن، تمامِ  ِمن وسلَّم عليه هللا  صلَّى نبيَّه وَعدَ  ما هللا وإنجازِ  األْمِن، وانتشارِ  الدِّ

 .ذلِك ِمن وسلَّم عليه هللاُ 

 عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ  ِعْندَ  أنَا بْينَا  وفي الصحيح عن عدي بن حاتم الطائي

بِيِل، قَْطعَ  إلَْيهِ  فََشَكا آَخرُ  أتَاهُ  ثُمَّ  الفَاقَةَ، إلَْيهِ  فََشَكا َرُجلٌ  أتَاهُ  إذْ  وسلَّمَ  : فَقَالَ  السَّ

، يا  طَالَتْ  فإنْ  قَالَ  َعْنهَا، أُْنبِْئتُ  وقدْ  أَرهَا، لَمْ : قُلتُ  الِحيَرةَ؟ َرأَْيتَ  هلْ  َعِديُّ

 تََخافُ  ال بالَكْعبَةِ  تَطُوفَ  حتَّى الِحيَرِة، ِمنَ  لُ تَْرتَحِ  الظَِّعينَةَ  لَتََريَنَّ  َحيَاةٌ، بكَ 
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َ، إالَّ  أَحًدا ارُ  فأْينَ  نَْفِسي وبْينَ  بَْينِي فِيما قُلتُ  - هللاَّ ُروا قدْ  الَِّذينَ  طَيِّئٍ  ُدعَّ  َسعَّ

 ْرُمَز؟هُ  بنِ  ِكْسَرى: قُلتُ  ِكْسَرى، ُكنُوزُ  لَتُْفتََحنَّ  َحيَاةٌ  بكَ  طَالَتْ  ولَئِنْ  ،- الباَِلدَ 

ُجلَ  لَتََريَنَّ  َحيَاةٌ، بكَ  طَالَتْ  ولَئِنْ  هُْرُمَز، بنِ  ِكْسَرى: قَالَ   َكفِّهِ  ِمْلءَ  يُْخِرجُ  الرَّ

ٍة، أوْ  َذهَبٍ  ِمن َ  ولَيَْلقَيَنَّ  منه، يَْقبَلُهُ  أَحًدا يَِجدُ  فال منه يَْقبَلُهُ  َمن يَْطلُبُ  فِضَّ  هللاَّ

 أْبَعثْ  ألَمْ : له فَلَيَقُولَنَّ  له، يُتَْرِجمُ  تَْرُجَمانٌ  وبْينَهُ  نَهُ بيْ  وليسَ  يَْلقَاهُ، يَومَ  أَحُدُكمْ 

 َعلَْيَك؟ وأُْفِضلْ  َمااًل  أُْعِطكَ  ألَمْ : فيَقولُ  بَلَى،: فيَقولُ  فيُبَلَِّغَك؟ َرسواًل  إلَْيكَ 

 يََرى فال اِرهِ يَسَ  عن ويَْنظُرُ  َجهَنََّم، إالَّ  يََرى فال يَِمينِهِ  عن فَيَْنظُرُ  بَلَى،: فيَقولُ 

 ولو النَّارَ  اتَّقُوا: يقولُ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  َسِمْعتُ : َعِديٌّ  قَالَ  َجهَنَّمَ  إالَّ 

 الظَِّعينَةَ  فََرأَْيتُ : َعِديٌّ  قَالَ  طَيِّبَةٍ  فَبَِكلَِمةٍ  تَْمَرةٍ  ِشقَّةَ  يَِجدْ  لَمْ  فَمن تَْمَرةٍ  بِشقَّةِ 

َ، إالَّ  تََخافُ  ال بالَكْعبَةِ  تَطُوفَ  حتَّى ةِ الِحيرَ  ِمنَ  تَْرتَِحلُ   اْفتَتَحَ  فِيَمنِ  وُكْنتُ  هللاَّ

 أبو النبيُّ  قَالَ  ما لَتََرُونَّ  َحيَاةٌ، بُكمْ  طَالَتْ  ولَئِنْ  هُْرُمزَ  بنِ  ِكْسَرى ُكنُوزَ 

 .َكفِّهِ  ِمْلءَ  يُْخِرجُ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى: القَاِسمِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الطائي محات بن عدي:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  3595: الرقم أو الصفحة البخاري

 (1116) ومسلم ،(3595) البخاري أخرجه:  التخريج

 .بيّنا كما فكان، سيكون، عما إخبار ِلنها النبوة معجزة فاآلية

 شرك يشوبها أن دون ،باإلخالص هللا عبادة اإلسالمي العمل أساس إن -9

   .الرياء وهو خفي أو ظاهر

 ، بكرٍ  أبا يا عن معقل بن يسار اِلدب المفرد أخرج اِللباني في صحيح 

 من أْخفى لَلشِّركُ  ، بيِده نفسي والذي النَّملِ  دبيبِ  من أْخفى فيكم لَلشِّركُ 

:  قل ؟ كثيرهُ  و قليلهُ  عنك ذهب فعلتَه إذا شيءٍ  على أُدلُّك أال ، النَّملِ  َدبيبِ 

 أَعلمُ  ال لما أستغفُِرك و ، أعلمُ  أنا و بك أشِركَ  أن بك أعوذُ  إني اللهم

 اِلدب صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  يسار بن معقل:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  115: الرقم أو الصفحة المفرد

 أَرأيتَ  هللاِ، َرسولَ  يا: قيلَ : "عنه َّللاُ  َرضيَ  َذرٍّ  أبي عن ُمسلِمٍ  َصحيحِ  وفي

ُجلَ   بُشرى عاِجلُ  تِلك: فقالَ  عليه؟ النَّاسُ  ويَحَمُده الَخيرِ  ِمنَ  الَعَملَ  يَعَملُ  الرَّ
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ا ،"الُمؤِمنِ   هو فهذا عليه؛ ويُكِرموه الَخيرَ  فيه النَّاسُ  لِيَعلَمَ  أعَجبَه إذا فأمَّ

ياءُ   (0640  مسلمه روا) .عنه الَمنهيُّ  الرِّ

ياءِ  الشِّرِك، ِمنَ  لِلَخوفِ  َدعوةٌ : الَحديثِ  وفي  يُحبِطُ  فإنَّه األعماِل؛ في والرِّ

 . الَعَملَ 

 هللاِ  رسولُ  علينا خرج خدري بن ماجه عن أبي  سعيد الاوفي صحيح 

 هو بما أُخبركم أاَل  فقال الدجالَ  المسيحَ  نتذاكرُ  ونحنُ  وسلَّمَ  علْيهِ  هللاُ  صلَّى

 أن الخفيُّ  الشركُ  فقال بلى قلنا قال الدجالِ  المسيحِ  من عندي عليكم أخوفُ 

 رجلٍ  نظرِ  من يرى لما صالتَه فيُزيِّنُ  يُصلي الرجلُ  يقومَ 

 ابن صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0409: الرقم أو الصفحة ماجه

ُ  َصلَّى هللاِ  لَِرُسولِ  قِيلَ  وروي مسلم عن أبي ذر الغفاري : َوَسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُجلَ  أََرأَْيتَ   َعاِجلُ  تِلكَ : قالَ  عليه؟ النَّاسُ  َويَْحَمُدهُ  الَخْيِر، ِمنَ  الَعَملَ  يَْعَملُ  الرَّ

َمدِ  عبدِ  َحديثِ  وفي. عليه اسُ النَّ  َويُِحبُّهُ :  روايةٍ  وفي. الُمْؤِمنِ  بُْشَرى : الصَّ

 .النَّاسُ  َويَْحَمُدهُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0640: الرقم أو الصفحة

 عليِه، بالثَّناءِ  لسنَةَ األَ  هللاُ  أَطلَقَ  تَعالى هللِ  الَعملَ  أَخلصَ  َمن أنَّ : الحديثِ  في

 .وجلَّ  عزَّ  هللاِ  أَولياءِ  ُجملةِ  ِمن وأنَّه

 أكثر رأي في ذلِكَ  بَْعدَ  َكفَرَ  َوَمنْ : تعالى قوله في بالكفران المراد -11

 الكافر أما اْلفاِسقُونَ  هُمُ  فَأُولئِكَ : تعالى قال ألنه النعمة كفران المفسرين

 .وقبله اإلنعام هذا بعد فاسق فهو الحقيقي

 عليه هللا صلّى الرسول أوامر وإطاعة الزكاة وإيتاء الصالة إقامة إن -11

 .تعالى هللا من الشاملة للرحمة سبب نواهيه واجتناب وسلم

 تطولهم هللا قدرة وإنما الكفار، من أحد األرض في هربا هللا يعجز لن -12

 . النار ومأواهم المقهورون، وهم مكان، أي في
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 - ، يُملي وتعالَى تباَرك هللاَ  إنَّ  أبي موسي اِلشعريوفي الصحيح عن 

 َربِّكَ  أَْخذُ  َوَكَذلِكَ :  قرأ ثمَّ  ، يُفلِْتهُ  لم أخَذه إذا حتَّى ، للظَّالِمِ  يمهلُ :  قال وربَّما

 اآليةَ  ظَالَِمةٌ  َوِهيَ  اْلقَُرى أََخذَ  إَِذا

 صحيح : المصدر|  اِللباني:  المحدث|  اِلشعري موسى أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0550: الرقم أو الترمذي الصفحة

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي موسي اِلشعري  لَمْ  أَخَذهُ  إذا حتَّى لِلظّالِمِ  لَيُْملِي هللاَّ

 ألِيمٌ  أْخَذهُ  إنَّ  ظالَِمةٌ  وهي القَُرى أَخذَ  إذا َربِّكَ  أْخذُ  َوَكذلكَ : }قََرأَ  ثُمَّ : قالَ  يُْفلِْتهُ 

 [112: هود{]َشِديدٌ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  اِلشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4696: الرقم أو البخاري الصفحة

 وفي قدرة َّللا علي جمع ذرات البشر للحساب 

 فِيَمن أوْ  - َسلَفَ  فِيَمن َرُجاًل  َذَكرَ  أنَّهُ   روي البخاري عن أبي سعيد الخدري

ُ  أْعطاهُ  - يَْعنِي: َكلَِمةً : قالَ  قَْبلَُكْم، كانَ  ا وَولًَدا، مااًل  هللاَّ  الَوفاةُ، َحَضَرتِ  فَلَمَّ

 يَْبتَئِزْ  لَمْ  أوْ  - يَْبتَئِرْ  لَمْ  فإنَّه: قالَ  أٍب، َخْيرَ : قالوا لَُكْم؟ ُكْنتُ  أبٍ  أيَّ : لِبَنِيهِ  قالَ 

ِ  ِعْندَ  - ُ  يَْقِدرِ  وإنْ  َخْيًرا، هللاَّ ْبهُ، عليه هللاَّ  حتَّى فأْحِرقُونِي ُمتُّ  إذا فاْنظُُروا يَُعذِّ

 ِريحٍ  يَْومُ  كانَ  فإذا ،- فاْسَحُكونِي: قالَ  أوْ  - نِيفاْسَحقُو فَْحًما ِصْرتُ  إذا

ِ  نَبِيُّ : فقالَ  فيها، فأْذُرونِي عاِصفٍ   َمواثِيقَهُمْ  فأَخذَ : وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ُ  فقالَ  عاِصٍف، يَومٍ  في أْذَرْوهُ  ثُمَّ  فَفََعلُوا، وَربِّي، ذلكَ  علَى  ُكْن،: وجلَّ  عزَّ  هللاَّ

ُ  قالَ  قائٌِم، ُجلٌ رَ  هو فإذا  فََعْلَت؟ ما فََعْلتَ  أنْ  علَى َحَملَكَ  ما َعْبِدي أيْ : هللاَّ

ةً  وقالَ  ِعْنَدها َرِحَمهُ  أنْ  تاَلفاهُ  فَما: قالَ  ،- ِمْنكَ  فََرقٌ  أوْ  - َمخافَتَُك،: قالَ   َمرَّ

 َسْلمانَ  ِمن هذا َسِمْعتُ : فقالَ  ُعْثماَن، أبا به فََحدَّْثتُ  َغْيُرها، تاَلفاهُ  فَما: أُْخَرى

 .َحدَّثَ  كما أوْ  البَْحِر، في أْذُرونِي: فِيهِ  زادَ  أنَّه غيرَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7109: الرقم أو الصفحة البخاري
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الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حاالت االستئذان في -57

( : 04) النور سورةداخل اِلسرة وتخفيف الثياب الظاهرة عن العجائز ]

 [60الى  19اآليات 

 اْلُحلُمَ  يَْبلُُغوا لَمْ  َوالهِذينَ  أَْيمانُُكمْ  َملََكتْ  الهِذينَ  لِيَْستَأِْذْنُكمُ  آَمنُوا الهِذينَ  َهاأَيُّ  يا

اتٍ  ثاَلثَ  ِمْنُكمْ   الظهِهيَرةِ  ِمنَ  ثِيابَُكمْ  تََضُعونَ  َوِحينَ  اْلفَْجرِ  َصالةِ  قَْبلِ  ِمنْ  َمره

 ُجناحٌ  َعلَْيِهمْ  َوال َعلَْيُكمْ  لَْيسَ  لَُكمْ  راتٍ َعوْ  ثاَلثُ  اْلِعشاءِ  َصالةِ  بَْعدِ  َوِمنْ 

افُونَ  بَْعَدُهنه  ُ  يُبَيِّنُ  َكذلِكَ  بَْعضٍ  َعلى بَْعُضُكمْ  َعلَْيُكمْ  طَوه ُ  اآْلياتِ  لَُكمُ  َّللاه  َوَّللاه

 الهِذينَ  تَأَْذنَ اسْ  َكَما فَْليَْستَأِْذنُوا اْلُحلُمَ  ِمْنُكمُ  اِْلَْطفالُ  بَلَغَ  َوإِذا( 19) َحِكيمٌ  َعلِيمٌ 

ُ  يُبَيِّنُ  َكذلِكَ  قَْبلِِهمْ  ِمنْ  ُ  آياتِهِ  لَُكمْ  َّللاه  ِمنَ  َواْلقَواِعدُ ( 18) َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوَّللاه

 َغْيرَ  ثِيابَُهنه  يََضْعنَ  أَنْ  ُجناحٌ  َعلَْيِهنه  فَلَْيسَ  نِكاحاً  يَْرُجونَ  ال الالهتِي النِّساءِ 

جاتٍ  ُ  لَُهنه  َخْيرٌ  يَْستَْعفِْفنَ  نْ َوأَ  بِِزينَةٍ  ُمتَبَرِّ  (60) َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوَّللاه

 التفسير

 اإلذن منكم ليطلب لهم، شرعه بما وعملوا باهلل، آمنوا الذين أيها يا - 58 

 ثالثة في االحتالم سن يبلغوا لم الذين األحرار واألطفال وإماؤكم عبيدكم

 وفي اليقظة، بثياب ومالن ثياب إبدال وقت الصبح صالة قبل من: أوقات

 وقت ألنه العشاء؛ صالة وبعد للقيلولة، ثيابكم تخلعون حين الظهيرة وقت

 لكم، عورات أوقات ثالثة هذه النوم، ثياب ولبس اليقظة ثياب وخلع نومكم

 دون دخولهم في حرج عليكم ليس منكم، إذن بعد إال عليكم فيها يدخلون ال

 التطواف، كثيرو هم األوقات، من هاعدا فيما حرج هم عليهم وال استئذان،

 إال وقت كل في الدخول من منعهم فيتعّذر بعض، على يطوف بعضكم

 ما على الدالة اآليات لكم يبيّن االستئذان أحكام لكم هللا بيّن كما باستئذان،

 من لهم يشرعه فيما حكيم عباده، بمصالح عليم وهللا أحكام، من لكم شرعه

  .أحكام

 على الدخول عند اإلذن فليطلبوا االحتالم سن منكم ألطفالا بلغ وإذا - 59

 لكم هللا بيّن كما سابقًا، الكبار بشأن ذكر ما مثل األوقات كل في البيوت

 فيما حكيم عباده، بمصالح عليم وهللا آياته، لكم هللا يبيّن االستئذان أحكام

 .لهم يشرعه
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 يطمعن ال الالتي ،لكبرهن والحمل الحيض عن قعدن الالتي والعجائز - 61

 غير والقناع، كالرداء ثيابهنّ  بعض يضعن أن إثم عليهنّ  فليس النَِّكاح في

 الثياب تلك وضع يتركن وأن بسترها، أُِمْرن التي الخفية للزينة مظهرات

 عليم ألقوالكم، سميع وهللا والتعفف، الستر في إمعانًا وضعها من لهنّ  خير

 .عليها وسيجازيكم لك،ذ من شيء عليه يخفى ال بأفعالكم،

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :هي ثالثة أحكام على اآليات اشتملت

 البالغين غير واألطفال واإلماء العبيد للمماليك مؤكدا ندبا يندب -1

 ما هي: ثالثة أوقات في( األسرة عماد) األبوين على الدخول عند االستئذان

 .العشاء صالة بعد وما ظهرا، لولةالقي وعند الفجر، صالة قبل

 شيء كشف الناس عادة تقتضي أوقات أنها األوقات هذه تخصيص وسبب

. العورات على االطالع من منعا االستئذان فيها فطلب فيها، عوراتهم من

 يا: تعالى قوله وهي عامة، فهي ذكرها سبق التي وأما خاصة، اآلية وهذه

 َعلى َوتَُسلُِّموا تَْستَأْنُِسوا َحتَّى بُيُوتُِكمْ  َغْيرَ  بُيُوتاً  ُخلُواتَدْ  ال آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا

 .أَْهلِها

 على أَستأِذنُ : فقُْلتُ  عبَّاٍس، ابنَ  سألتُ  وفي الصحيح عن عطاء بن يسار

 وأُْنفِقُ  أَُمونُهُما، وأنا ِحجري، في أُْختانِ : فقُْلتُ  فأََعْدُت،. نََعم: فقال أُختي؟

 يَا: }قَرأَ  ثُمَّ ! ُعريانَتَْيِن؟ تَراهَُما أنْ  أَتُِحبُّ  نََعم،: قال عليِهما؟ تأِذنُ أَس عليِهما،

 ِمْنُكمْ  اْلُحلُمَ  يَْبلُُغوا لَمْ  َوالَِّذينَ  أَْيَمانُُكمْ  َملََكتْ  الَِّذينَ  لِيَْستَأِْذْنُكمُ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا

اتٍ  ثاََلثَ   َوِمنْ  الظَِّهيَرةِ  ِمنَ  ثِيَابَُكمْ  تََضُعونَ  َوِحينَ  رِ اْلفَجْ  َصاَلةِ  قَْبلِ  ِمنْ  َمرَّ

 هؤالءِ  يُْؤَمرْ  فلم: قال ،[58: النور{ ]لَُكمْ  َعْوَراتٍ  ثاََلثُ  اْلِعَشاءِ  َصاَلةِ  بَْعدِ 

 اْلُحلُمَ  ِمْنُكمُ  اأْلَْطفَالُ  بَلَغَ  َوإَِذا: }قال. الثَّالثِ  الَعْوراتِ  هذهِ  في إالَّ  باإلذنِ 

 فاإلذنُ : عبَّاسٍ  ابنُ  قال ،[59: النور{ ]قَْبلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْستَأَْذنَ  َكَما ِذنُوافَْليَْستَأْ 

 [.كلِِّهم النَّاسِ  على] واِجٌب،

 اِلدب صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  يسار بن عطاء:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  955: الرقم أو الصفحة المفرد
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ةً  البُيوِت، على الدُّخولِ  عندَ  باالستِئذانِ  األمرُ : الَحديثِ  وفي --5  في وخاصَّ

 .الثِّيابِ  ِمن التَّخفُّفِ  وعندَ  الحَرجِ  أوقاتِ 

 .الشَّرعِ  أحكامِ  ِمن يُشِكلُ  فيما الِعلمِ  أهلِ  ُسؤالُ : فيهو --2

 على الدخول عند وقت كل في االستئذان األحرار البالغين على يجب -2

 .أقارب أو أجانب اآلخرين

 الرجال من عادة يشتهين ال اللواتي البيوت في القاعدات للعجائز يباح -3

 يؤدي أن دون الخمار، فوق عوالقنا والرداء كالجلباب الظاهرة الثياب خلع

 لينظر الزينة إظهار أو التبرج قصد ودون العورة، من شيء كشف إلى ذلك

 فعل من وأفضل خير واالستعفاف عادة، لذلك بمحل لسن كن وإن إليهن،

 .المباح

 النصراف غيرهن دون الحكم بهذا النساء من القواعد تعالى هللا خص وإنما

 .عادة عنهن النفوس

 ِمنْ  يَْغُضْضنَ  لِْلُمْؤِمنَاتِ  َوقُلْ } :عبهاسٍ  ابنِ  عن   وفي الصحيح

 ِمنَ  َوالقََواِعدُ : }ذلك من واستُثنِيَ  فنُِسَخ، اآليةَ؛[ 31:النور...{]أَْبَصاِرِهنَّ 

تِي النَِّساءِ   .اآليةَ [ 61:النور...{ ]نَِكاًحا يَْرُجونَ  اَل  الالَّ

 سنن تخريج:  لمصدرا|  اِلرناؤوط شعيب:  المحدث|  عكرمة:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  4555: الرقم أو داود الصفحة أبي

 أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 | حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  4555: الرقم أو الصفحة داود

 المراد وهو جسدها، يصف رقيقا ثوبا المرأة تلبس أن التبرج ومن

 أبي عن مسلم عند الصحيح الحديث في وسلم عليه َّللا صلّى بقوله

 البَقَرِ  َكأَْذنابِ  ِسياطٌ  معهُمْ  قَْومٌ  أَرهُما، لَمْ  النَّارِ  أْهلِ  ِمن ِصْنفانِ  :هريرة

 ُرُؤوُسهُنَّ  مائاِلٌت، ُمِميالتٌ  عاِرياتٌ  كاِسياتٌ  ونِساءٌ  النَّاَس، بها يَْضِربُونَ 

 لَيُوَجدُ  ِريَحها وإنَّ  ِريَحها، يَِجْدنَ  وال الَجنَّةَ، يَْدُخْلنَ  ال لَِة،المائِ  البُْختِ  َكأَْسنَِمةِ 

 .وَكذا َكذا َمِسيَرةِ  ِمن
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0509: الرقم أو الصفحة

 َعالماتِ  ِمن وعالمةٌ  وسلَّم، عليه هللاُ  صلَّى النَّبِيِّ  ُمعجزةُ : الحديثِ  في --5

تِه  .نُبوَّ

 النَّارِ  أهلِ  صفاتِ  بعضِ  بيانُ : وفيه --2

 وقد يبلغ، لم من أن على اآلية هذه دلت: الجصاص الرازي بكر أبو قال -4

 أمرهم هللا فإن القبائح، ارتكاب عن وينهى الشرائع، بفعل يؤمر عقل،

 األوقات، هذه في باالستئذان

 بالصالةِ  أوالَدكم ُمروا شعيب بن عمرو جدعن   وفي صحيح أبي داود 

قوا عشرٍ  أبناءُ  وهمْ  عليها واضربوهُم سنينَ  سبعِ  أبناءُ  وهم  في بينهُم وفرِّ

 المضاجعِ 

 أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  شعيب بن عمرو جد:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  481: الرقم أو داود الصفحة

الةِ  قَْدرِ  ِعظَمِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5  َضْربِ  ومشروعيَّةُ  بها، واالهتمامِ  الصَّ

الةِ  في التَّقصيرِ  على األبناءِ   .العاِشرةِ  ِسنَّ  بُلوِغهم ِعْندَ  الصَّ

 َسدِّ  على والحثُّ  ويُصلُِحهم، يَنفُعهم ما األوالدِ  تَعليمِ  على الحثُّ : وفيه --2

كورِ  بينَ  الفِتنةِ  َذرائعِ  كلِّ   .واإلناثِ  الذُّ

وإنما يؤمر بذلك على وجه التعليم، وليعتاده ويتمرن عليه، فيكون أسهل 

عليه بعد البلوغ، وأقل نفورا منه، وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم 

الخنزير، وينهى عن سائر المحظورات ألنه لو لم يمنع منه في الصغر، 

هللا تعالى: قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم ناراً  لصعب عليه االمتناع بعد الكبر، وقال

 (000/0أحكام القرآن للجصاص:  ) قيل في التفسير: أدبوهم وعلّموهم 

اآلية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في األحكام إذا أمكن ألنه تعالى  -5

 اِلوقات الثالثة من وجهين:نبّه على العلة في هذه 
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 الُث َعْوراٍت لَُكْم وهي علة طلب االستئذان.ثَ  بقوله تعالى: -أحدهما

، وبين ما عداها، وهو بالتنبيه على الفرق بين هذه اِلوقات الثالثة -والثاني

اها يختلف عنها، كما تقدم علة التكشف في هذه األوقات الثالثة، وما عد

 بيانه.

 [65( : آية 04) النور سورةإباحة اِلكل من بيوت معينة دون إذن ]-59 

ْيَس َعلَى اِْلَْعمى َحَرٌج َوال َعلَى اِْلَْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َوال لَ 

هاتُِكْم أَْو  َعلى أَْنفُِسُكْم أَْن تَأُْكلُوا ِمْن بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آبائُِكْم أَْو بُيُوِت أُمه

اتُِكْم أَْو بُيُوِت إِْخوانُِكْم أَْو بُيُوِت أََخواتُِكْم أَْو بُيُو ِت أَْعماِمُكْم أَْو بُيُوِت َعمه

بُيُوِت أَْخوالُِكْم أَْو بُيُوِت خاالتُِكْم أَْو ما َملَْكتُْم َمفاتَِحهُ أَْو َصِديقُِكْم لَْيَس َعلَْيُكْم 

ُكْم تَِحيهةً ُجناٌح أَْن تَأُْكلُوا َجِميعاً أَْو أَْشتاتاً فَإِذا َدَخْلتُْم بُيُوتاً فََسلُِّموا َعلى أَْنفُسِ 

ُ لَُكُم اآْلياِت لََعلهُكْم تَْعقِلُوَن ) ِ ُمباَرَكةً طَيِّبَةً َكذلَِك يُبَيُِّن َّللاه  (65ِمْن ِعْنِد َّللاه

 التفسير

 على وال إثم، األعرج على وال إثم؛ بصره فقد الَّذي األعمى على ليس - 61

 في كالجهاد كاليفالت من به القيام يستطيعون ال ما تركوا إن إثم؛ المريض

 ومنها بيوتكم، من األكل في إثم -المؤمنون أيها- عليكم وليس هللا، سبيل

 أو إخوانكم أو أمهاتكم أو آبائكم بيوت من األكل في وال أبنائكم، بيوت

لتم ما أو خاالتكم، أو أخوالكم أو عماتكم، أو أعمامكم أو أخواتكم  على ُوكِّ

 بيوت من األكل في حرج وال البستان، حارس مثل البيوت من حفظه

 أو مجتمعين تأكلوا أن إثم عليكم ليس بذلك، عادة نفسه لطيب صديقكم

 فيها من على فسلّموا وغيرها المذكورة البيوت مثل بيوتًا دخلتم فإذا فَُراَدى،

 بأن أنفسكم على فسلموا أحد فيها يكن لم فإن عليكم، السالم: تقولوا بأن

 لكم شرعها هللا عند من تحية الصالحين، هللا عباد ىوعل علينا السالم: تقولوا

 سامعها، نفس بها تطيب طيبة بينكم، واأللفة المودة من تنشره لَِما مباركة؛

 تعقلوها، أن رجاء اآليات هللا يبيّن السورة في المتقدم التبيين هذا بمثل

  .فيها بما وتعملوا

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند
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 آلية على ما يأتي:دلت ا

ال إثم وال حرج على أصحاب األعذار في التخلف عن الجهاد، وهم  -1

األعمى واألعرج والمريض، أي أن هللا رفع الحرج عن األعمى فيما يتعلق 

بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن األعرج فيما يشترط فيه المشي 

وعن المريض فيما للتكليف به، وما يتعذر من األفعال مع وجود العرج، 

يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصالة وأركانها، والجهاد ونحو 

 ذلك.

وال مانع من مؤاكلة هؤالء ذوي األعذار، وترك عادة تخصيصهم بطعام 

 خاص حذرا من استقذارهم والترفع عن مجالستهم.

 فيرِ النَّ  في يرغبونَ  المسلِمونَ  كانَ   وفي المسند عن عائشة أم المؤمنين 

ِ  رسولِ  معَ   إلى مفاتَحهُم فَيدفعونَ  - وسلَّمَ  آلِهِ  وعلى عليهِ  هللاَّ  صلَّى - هللاَّ

 إنَّهُ : يقولونَ  فَكانوا أحببتُْم، ما تأُكلوا أن لَُكم أحلَلنا قد: لَهُم ويقولونَ  ُضَمنائِِهم

ُ  فأنزلَ . نفسٍ  طيبِ  َغيرِ  عن أِذنوا أنَّهم لَنا، يحلُّ  ال  لَْيسَ  - وجلَّ  عزَّ  - هللاَّ

 َواَل  َحَرجٌ  اْلَمِريضِ  َعلَى َواَل  َحَرجٌ  اأْلَْعَرجِ  َعلَى َواَل  َحَرجٌ  اأْلَْعَمى َعلَى

هَاتُِكمْ  بُيُوتِ  أَوْ  آبَائُِكمْ  بُيُوتِ  أَوْ  بُيُوتُِكمْ  ِمنْ  تَأُْكلُوا أَنْ  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى  بُيُوتِ  أَوْ  أُمَّ

اتُِكمْ  بُيُوتِ  أَوْ  أَْعَماِمُكمْ  بُيُوتِ  أَوْ  ُكمْ أََخَواتِ  بُيُوتِ  أَوْ  إِْخَوانُِكمْ   أَوْ :  قولِهِ  إلى َعمَّ

 َمفَاتَِحهُ  َملَْكتُمْ  َما

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 ، صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5170: الرقم أو الصفحة المسند

 الصحيح رجال رجاله

 في كما والبزار ،(465(( )المراسيل)) في داود أبو هأخرج:  التخريج

( 51640(( )التفسير)) في حاتم أبي وابن ،(7/96(( )الزوائد مجمع))

 يسير باختالف

أباح هللا للناس األكل من مواضع أحد عشر دون استئذان صريح إذا علم  -2

رضا صاحب الطعام لما علم بالعادة أن هؤالء القوم تطيب نفوسهم في 

غلب بأكل من يدخل عليهم، والعادة كاإلذن في ذلك، لذا خصهم هللا تعالى األ
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 إلى لإلشارة بأصحابها الخاصة البيوت من باألكل تعالى وافتتحها بالذكر،

 .الباقية العشرة المواضع تلك وبين بينها التسوية

 الخاص الملك إما :إذن المواضع هذه من اِلكل في الحرج رفع وأسباب

 الملك وكذا والقرابة،. الصداقة وإما واالستئجار، الوكالة وإما القرابة وإما

 واألخوات واإلخوان واألمهات واآلباء األبناء بيوت تشمل: للبيوت الخاص

 ما أَوْ : قوله من مفهومة والوكالة. والخاالت واألخوال والعمات واألعمام

. واألجراء والعبيد الوكالء المفسرين جمهور عند يشمل فإنه َمفاتَِحهُ  َملَْكتُمْ 

 أن علم إذا إذن بغير األصدقاء بيوت من والشرب األكل تبيح والصداقة

 من بينهما لما أو مؤنته، ويسير لتفاهته به تطيب الشيء صاحب نفس

 ال ولكن مودتك، في وتصدقه موّدته في يصدقك من: والصديق. المودة

 تافها المتناول كان ولو لماله، وقاية ذلك واتخاذ والحمل، االدخار يجوز

 المسمى طلحة أبي( بستان) حائط يدخل وسلم عليه هللا صلّى وكان. يسيرا

 .إذنه بغير طيب فيها ماء من ويشرب( بيرحا) ب

 بالَمِدينَةِ  األْنَصارِ  أْكثَرَ  طَْلَحةَ  أبو كانَ   روي البخاري عن أنس بن مالك

 الَمْسِجِد، ُمْستَْقبِلَةَ  وَكانَتْ  ْيُرَحاَء،بَ  إلَْيهِ  أْمَوالِهِ  أَحبُّ  وكانَ  نَْخٍل، ِمن َمااًل 

ِ  َرسولُ  وكانَ   طَيٍِّب، فِيهَا َماءٍ  ِمن ويَْشَربُ  يَْدُخلُهَا وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ا: أنَسٌ  قَالَ  ا تُْنفِقُوا حتَّى البِرَّ  تَنَالُوا لَنْ : }اآليَةُ  هِذه أُْنِزلَتْ  فَلَمَّ  آل{ ]تُِحبُّونَ  ممَّ

ِ  َرسولِ  إلى طَْلَحةَ  أبو قَامَ [ 92: نعمرا  يا: فَقَالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ِ، َرسولَ  َ  إنَّ  هللاَّ ا تُْنفِقُوا حتَّى البِرَّ  تَنَالُوا لَنْ : }يقولُ  وتََعالَى تَبَاَركَ  هللاَّ  ممَّ

ِ، َصَدقَةٌ  وإنَّهَا بَْيُرَحاَء، إلَيَّ  أْمَوالِي أَحبَّ  وإنَّ [ 92: عمران آل{ ]تُِحبُّونَ   هلِلَّ

هَا أْرُجو ِ، ِعْندَ  وُذْخَرهَا برَّ ِ  َرسولَ  يا فََضْعهَا هللاَّ ُ، أَراكَ  َحْيثُ  هللاَّ  فَقَالَ : قَالَ  هللاَّ

ِ  َرسولُ   وقدْ  َرابٌِح، َمالٌ  ذلكَ  َرابٌِح، َمالٌ  ذلكَ  بٍَخ،: وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ

 يا أْفَعلُ : طَْلَحةَ  أبو فَقَالَ  األْقَربِينَ  في تَْجَعلَهَا أنْ  َرىأ وإنِّي قُْلَت، ما َسِمْعتُ 

ِ، َرسولَ  هِ  وبَنِي أقَاِربِهِ  في طَْلَحةَ  أبو فَقََسَمهَا هللاَّ  وقال. روح تابعه:  وقال. َعمِّ

 (.رايح) مالك عن وإسماعيل يحيى بن يحيى

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5465: الرقم أو الصفحة
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 (889) ومسلم له، واللفظ( 5465) البخاري أخرجه:  التخريج

دقةِ  كيفيَّةِ  في الفضلِ  أهلِ  مشاورةُ : الحديثِ  في --5  .الطَّاعةِ و الصَّ

جلَ  أنَّ : وفيه --2 الحَ  الرَّ  إلى هو يُِضيفه وقد الماِل، حبُّ  إليه يضافُ  قد الصَّ

 .عليه نقيصةٌ  ذلك في وليس نفِسه،

 .والَعقَارِ  البَساتينِ  اتِّخاذُ : وفيه --3

دقةَ  أنَّ : وفيه --4  .صاحبُها ُمِدح َجْزلةً  كانت إذا الصَّ

 كّما األكل في الجماعة أحوال اختلفت وإن جماعة، أو منفردا األكل يباح -3

 أي أو الجار أو الصديق أو القريب مع أو وحده، يأكل أن فلإلنسان وكيفا،

 .كافر أو مسلم شخص

ُجلِ  طَعامُ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد َّللا  وطَعامُ  َرُجلَْيِن، يَْكفِي الرَّ

 .مانِيَةً ثَ  يَْكفِي أْربََعةٍ  وطَعامُ  أْربََعةً، يَْكفِي َرُجلَْينِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبدَّللا بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0018: الرقم أو الصفحة

 قلياًل  كان وإنْ  وأنَّه طَّعاِم،ال فى المواساةِ  على الحثُّ : الحديثِ  في --5

 .الحاضِرينَ  تَعمُّ  برَكةٌ  فيه ووقَعتْ  المقصودةُ، الكفايةُ  منه َحَصلتْ 

 الَجماعةِ  مع األْكل في البركةَ  أنَّ : وفيه --2

ِ  رسولَ  يا وفي الصحيح عن وحشي بن حرب : قالَ  نَشبعُ  وال نأكلُ  إنَّا هللاَّ

قينَ  تأُكلونَ  فلعلَُّكم  واذُكروا طعاِمُكم، على فاجتَمعوا: قالَ  نَعم،: اقالو ؟ متفرِّ

ِ  اسمَ   فيهِ  لَُكم يباَركْ  علَيِه، هللاَّ

 ابن صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  حرب بن وحشي:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0674: الرقم أو الصفحة ماجه

 ومنها الطَّعاِم، في البَركةِ  أسبابِ  اْلتِماسِ  على الحثُّ : الحديثِ  وفي --5

 .عليه االجتِماعُ 



229 
 

تِه ألصحابِه وسلَّم علَيه هللاُ  صلَّى النَّبيِّ  تربيةُ : وفيه --2  التَّآلُفِ  على وأمَّ

قِ  وعَدمِ  واالجتِماعِ  والَمحبَّةِ   .التَّفرُّ

 المسكونة، البيوت في واألقارب األهل على الدخول عند السالم يسن -4

 علينا السالم: يقول بأن نفسه على فيها رءالم فيسلّم المسكونة، غير وكذا

  المساجد وكذا. الصالحين هللا عباد وعلى

 ؛ فأْسِمعْ  سلَّمتَ  إذا قال عمرَ  بنَ  هللاِ  عبدَ  أنَّ   وفي الصحح عن ثابت بن عبيد

 طيِّبةً  مباَركةً  هللاِ  عندِ  ِمن تحيَّةٌ  فإنَّها

 اِلدب صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عبيد بن ثابت:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  768: الرقم أو الصفحة المفرد

ِ  عبدِ  عنوفي الصحيح    فليقل المسكونِ  غيرَ  البيتَ  دخلَ  إذا قال عمرَ  بنِ  َّللاه

ِ  عبادِ  وعلى علينا السَّالمُ  الحينَ  هللاَّ  الصَّ

 ردالمف اِلدب صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  -:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  906: الرقم أو الصفحة

 هللاُ  َصلَّى النبيِّ  َخْلفَ  َصلَّْينَا إَذا ُكنَّا وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود

 وفاَُلٍن، فاَُلنٍ  علَى السَّاَلمُ  وِميَكائِيلَ  ِجْبِريلَ  علَى السَّاَلمُ : قُْلنَا وسلََّم، عليه

ِ  َرسولُ  إلَْينَا فَاْلتَفَتَ  َ  إنَّ : فَقَالَ  وسلَّمَ  عليه هللاُ  َصلَّى هللاَّ  فَإَِذا السَّاَلُم، هو هللاَّ

ِ  التَِّحيَّاتُ : فَْليَقُلْ  أَحُدُكْم، َصلَّى لََواتُ  هلِلَّ  أيُّها َعلَْيكَ  السَّاَلمُ  والطَّيِّبَاُت، والصَّ

ِ  وَرْحَمةُ  النبيُّ  ِ  ِعبَادِ  وعلَى َعلَْينَا السَّاَلمُ  وبََرَكاتُهُ، هللاَّ الِِحيَن، هللاَّ  إَذا فإنَُّكمْ  الصَّ

ِ  َعْبدٍ  ُكلَّ  أَصابَتْ  قُلتُُموهَا َماءِ  في َصالِحٍ  هلِلَّ  إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  أْشهَدُ  واألْرِض، السَّ

 ُ ًدا أنَّ  وأَْشهَدُ  هللاَّ  .وَرسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ

 صحيح:  مصدرال|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  905: الرقم أو الصفحة البخاري

 قوله[ 61 ،59 ،58] متعاقبة آيات في مرات ثالث تعالى هللا كرر -5

ُ  يُبَيِّنُ  َكذلِكَ : سبحانه : لفظ[ 59] اآلية في لكن[ 61 ،58] اآْلياتِ  لَُكمُ  هللاَّ
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 سنة لكم بيّن كما: والمعنى به، المختتمة األحكام وتفخيم للتأكيد «آياته»

     .دينكم في إليه حاجة بكم ما سائر لكم يبين األشياء، هذه في دينكم

االستئذان عند الخروج وأدب خطاب النبي صلّى َّللا عليه وسلم -58

 [64الى  60( : اآليات 04) النور سورةلتحذير من مخالفة أمره ]وا

ِ َوَرُسولِِه َوإِذا كانُوا َمَعهُ َعلى أَْمٍر جاِمٍع لَْم  إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن الهِذيَن آَمنُوا بِاّلِله

ِ يَْذَهبُوا َحتهى يَْستَأِْذنُوهُ إِنه الهِذيَن يَْستَأِْذنُونََك أُولئَِك الهِذيَن يُ  ْؤِمنُوَن بِاّلِله

َوَرُسولِِه فَإَِذا اْستَأَْذنُوَك لِبَْعِض َشأْنِِهْم فَأَْذْن لَِمْن ِشْئَت ِمْنُهْم َواْستَْغفِْر لَُهُم 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ) َ إِنه َّللاه ُسوِل بَْينَُكْم َكُدعاِء بَْعِضُكْم 60َّللاه ( ال تَْجَعلُوا ُدعاَء الره

ُ الهِذيَن يَتََسلهلُوَن ِمْنُكْم لِواذاً فَْليَْحَذِر الهِذيَن يُخالِفُوَن َعْن  بَْعضاً قَْد يَْعلَمُ  َّللاه

ِ ما فِي 60أَْمِرِه أَْن تُِصيبَُهْم فِْتنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعذاٌب أَلِيٌم ) ( أاَل إِنه ّلِِله

يُْرَجعُوَن إِلَْيِه فَيُنَبِّئُُهْم بِما  السهماواِت َواِْلَْرِض قَْد يَْعلَُم ما أَْنتُْم َعلَْيِه َويَْومَ 

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم )  (64َعِملُوا َوَّللاه

 التفسير

 :فقال االنصراف، عند االستئذان ذكر الدخول عند االستئذان هللا ذكر ولما 

 وآمنوا باهلل آمنوا الذين هم إيمانهم في الصادقون المؤمنون إنما - 62

 يجمعهم أمر في - وسلم عليه هللا صلى - النبي مع كانوا وإذا برسوله،

 إن االنصراف، في اإلذن منه يطلبوا حتَّى ينصرفوا لم المسلمين، لمصلحة

 الذين أولئك االنصراف عند اإلذن -الرسول أيها- منك يطلبون الذين

 أمر لبعض اإلذن منك طلبوا فإذا حقًّا، برسوله ويؤمنون باهلل، يؤمنون

 هللا إن لذنوبهم، المغفرة لهم واطلب منهم، له تأذن أن شئت لمن فأَذنْ  يهمهم

 .بهم رحيم عباده من تاب من لذنوب غفور

فُوا - 63  باسمه تنادوه فال ناديتموه فإذا هللا، رسول -المؤمنون أيها- َشرِّ

 مع بعضكم يفعل كما هللا، عبد ابن يا: مثل أبيه باسم أو محمد، يا: مثل

 فال عام ألمر دعاكم وإذا هللا، نبيّ  يا هللا، لرسو يا: قولوا ولكن بعض،

 سارعوا بل عادة، التافهة األمور في بعًضا بعضكم كدعوة دعوته تجعلوا

 فليحذر إذن، دون خفية منكم ينصرفون الذين هللا يعلم قد لها، االستجابة إلى
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 بمحنة هللا يصيبهم أن - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أمر يخالفون الذين

 .عليه لهم صبر ال موجع بعذاب يصيبهم أو بالء،و

 وتدبيًرا، وملًكا خلقًا األرض في وما السماوات في ما وحده هلل إن أال - 64

 ويوم شيء، منها عليه يخفى ال األحوال، من عليه -الناس أيها- أنتم ما يعلم

 أعمال من عملوا بما يخبرهم -الموت بعد بالبعث إليه يرجعون حين -القيامة

 في وال السماوات في شيء عليه يخفى ال عليم، شيء بكل وهللا الدنيا، في

 .األرض

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 دلت اآليات على ما يأتي:

وجوب استئذان النبي صلّى هللا عليه وسلم عند االنصراف من مجلسه،  -1

أيضا حتى ال وأما غير النبي فيطلب االستئذان من صاحب البيت وجوبا 

يطلع الضيف على العورات كوجوب االستئذان عند الدخول، كما تقدم، 

 ويطلب االستئذان من اإلمام أيضا.

وقد أوجبت اآلية االستئذان في األمر الجامع وهو ما لإلمام من حاجة إلى 

جمع الناس فيه إلذاعة مصلحة، من إقامة سنّة في الدين، أو لترهيب عدو 

/ 3ب، قال هللا تعالى: َوشاِوْرهُْم فِي اأْلَْمِر ]آل عمران باجتماعهم، وللحرو

[ . فلإلمام أن يجمع أهل الرأي والمشورة أو الناس ألمر فيه نفع أو 159

 ضرر.

ِ  يُْؤِمنُونَ  الَِّذينَ  يَْستَأِْذنُكَ  اَل : )  قال عبهاسٍ  ابنِ  عنوفي الصحيح     َواْليَْومِ  بِاهللَّ

ِ  آَمنُوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  إِنََّما) النُّورِ  في التَّي نسختها اآليةُ (  اآْلِخرِ   بِاهللَّ

 ( َرِحيمٌ  َغفُورٌ )  قولِه إلى(  َوَرُسولِهِ 

 أبي صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عباس بن عبدَّللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0775: الرقم أو الصفحة داود

 إذا واًل نُز اآلياتِ  بآِخرِ  والعملُ  القُرآِن، في النَّسخِ  إثباتُ : الَحديثِ  وفي

 .الُحْكمِ  في آيتانِ  تَعاَرضَ 
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وقوله تعالى: فَأَْذْن لَِمْن ِشْئَت ِمْنهُْم دليل على التفويض إلى الرسول  -2

صلّى هللا عليه وسلم أو اإلمام المجتهد بعض أمر الدين ليجتهد فيه برأيه 

 النابع من أصول الشريعة وروح التشريع، والمنسجم مع المبادئ الشرعية.

 ة كما قدمنا دليل على أن ظاهر األمر للوجوب.اآلي -3

كان المنافقون يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول هللا  -4

صلّى هللا عليه وسلم، فأمر هللا جميع المسلمين بأال يخرج أحد منهم حتى 

يأذن له رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم، ليتبين إيمانه وألنه لم يكن على 

 ل من يوم الجمعة وحضور الخطبة.المنافقين أثق

قيل: إن قوله تعالى: لَْم يَْذهَبُوا َحتَّى يَْستَأِْذنُوهُ وقوله: فَأَْذْن لَِمْن ِشْئَت ِمْنهُْم  -5

داالن على أن ذلك مخصوص في الحرب. أما في أثناء الخطبة، فليس 

سن، لإلمام خيار في منعه وال إبقائه. واألصح القول بالعموم، فهو أولى وأح

 ويشمل ذلك كل مجلس للنبي صلّى هللا عليه وسلم.

 َعنِ  يَتََخلَّفُ  َوما َرأَْيتُنَا لقَدْ  :  قالَ وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود 

اَلةِ   بْينَ  لَيَْمِشي الَمِريضُ  كانَ  إنْ  َمِريٌض، أَوْ  نِفَاقُهُ، ُعلِمَ  قدْ  ُمنَافِقٌ  إالَّ  الصَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولَ  إنْ : َوقالَ  اَلِة،الصَّ  يَأْتِيَ  حتَّى َرُجلَْينِ   َعلََّمنَا وسلَّمَ  عليه هللاَّ

اَلةَ  الهَُدى ُسنَنَ  ِمن وإنَّ  الهَُدى، ُسنَنَ   .فِيهِ  يَُؤذَّنُ  الذي الَمْسِجدِ  في الصَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  614: الرقم أو الصفحة

هُ  َمن: قالَ   وفي الصحيح عن عبد َّللا بن مسعود  َ  يَْلقَى أَنْ  َسرَّ  َغًدا هللاَّ

لََواتِ  هَُؤاَلءِ  علَى فَْليَُحافِظْ  ُمْسلًِما، ، يُنَاَدى َحْيثُ  الصَّ َ  فإنَّ  بِهنَّ  لِنَبِيُِّكمْ  َشَرعَ  هللاَّ

ُ  َصلَّى  في َصلَّْيتُمْ  أنَُّكمْ  ولو الهَُدى، ُسنَنَ  َمن نَّهُنَّ وإ الهَُدى، ُسنَنَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 ُسنَّةَ  تََرْكتُمْ  ولو نَبِيُِّكْم، ُسنَّةَ  لَتََرْكتُمْ  بَْيتِِه، في الُمتََخلِّفُ  هذا يَُصلِّي كما بُيُوتُِكمْ 

 ِمن َمْسِجدٍ  إلى ِمدُ يَعْ  ثُمَّ  الطُّهُوَر، فيُْحِسنُ  يَتَطَهَّرُ  َرُجلٍ  ِمن َوما لََضلَْلتُْم، نَبِيُِّكمْ 

ُ  َكتَبَ  إالَّ  الَمَساِجِد، هِذه  َدَرَجةً، بهَا َويَْرفَُعهُ  َحَسنَةً، يَْخطُوهَا َخْطَوةٍ  بُكلِّ  له هللاَّ

 النِّفَاِق، َمْعلُومُ  ُمنَافِقٌ  إالَّ  َعْنهَا يَتََخلَّفُ  َوما َرأَْيتُنَا َولقَدْ  َسيِّئَةً، بهَا عْنه َويَُحطُّ 

ُجلُ  كانَ  َولقَدْ  ُجلَْينِ  بْينَ  يُهَاَدى به يُْؤتَى الرَّ فِّ  في يُقَامَ  حتَّى الرَّ  .الصَّ
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 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  614: الرقم أو الصفحة

 في الجماعة صالةِ  أداءِ  على الُمحافَظة على الحثُّ : الحديث وفي --5

 .المساجدِ 

حابةِ  ِحْرصِ  بيانُ : وفيه --2 لواتِ  أداءِ  على الصَّ  .الجماعةِ  في الصَّ

إن تعظيم الرسول صلّى هللا عليه وسلم واجب، فال ينادى كما ينادي  -6

 رسول يا: يقال وإنما القاسم، أبا يا أو محمد يا: فيقال بعضا، س بعضهمالنا

: الحجرات سورة في تعالى قال كما وتفخيم، وبتشريف ولين، رفق في هللا،

ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  ِ  َرُسولِ  ِعْندَ  أَْصواتَهُمْ  يَُغضُّ ُ  اْمتََحنَ  الَِّذينَ  أُولئِكَ  هللاَّ  قُلُوبَهُمْ  هللاَّ

 [ .3] َعِظيمٌ  َوأَْجرٌ  َمْغفَِرةٌ  لَهُمْ  لِلتَّْقوى،

ا وفي الصحيح عن أنس بن مالك  ال آَمنُوا الَِّذينَ  أيُّها يا: }اآليَةُ  هِذه نََزلَتْ  لَمَّ

 َجلَسَ  اآليَِة، آِخرِ  إلى[ 2: الحجرات{ ]النبيِّ  َصْوتِ  فَْوقَ  أْصواتَُكمْ  تَْرفَُعوا

ُ  َصلَّى النبيِّ  َعنِ  واْحتَبَسَ  النَّاِر، أْهلِ  ِمن أنا: وقالَ  بَْيتِِه، في قَْيسٍ  بنُ  ثابِتُ   هللاَّ

ُ  َصلَّى النبيُّ  فََسأَلَ  وسلََّم، عليه  أبا يا: فقالَ  ُمعاٍذ، بنَ  َسْعدَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 بَشْكَوى، له َعلِْمتُ  وما لَجاِري، إنَّه: َسْعدٌ  قالَ  اْشتََكى؟ ثابٍِت؟ َشأْنُ  ما َعْمٍرو،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولِ  قَْولَ  له فََذَكرَ  َسْعٌد، فأتاهُ : قالَ  : ثابِتٌ  فقالَ  وسلََّم، عليه هللاَّ

 َصلَّى هللاِ  َرسولِ  علَى َصْوتًا أْرفَِعُكمْ  ِمن أنِّي َعلِْمتُمْ  ولقَدْ  اآليَةُ، هِذه أُْنِزلَتْ 

 ُ ُ  َصلَّى للنبيِّ  َسْعدٌ  ذلكَ  فََذَكرَ  النَّاِر، أْهلِ  ِمن فأنا وسلََّم، عليه هللاَّ  عليه هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرسولُ  فقالَ  وسلََّم،  وفي. الَجنَّةِ  أْهلِ  ِمن هو بَلْ : وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ا األْنصاِر، َخِطيبَ  َشمَّاسٍ  بنِ  قَْيسِ  بنُ  ثابِتُ  كانَ : روايةٍ   اآليَةُ  هِذه نََزلَتْ  فَلَمَّ

ا: رواية وفي. ُمعاذٍ  بنِ  َسْعدِ  ِذْكرُ  فيه وليسَ ...   تَْرفَُعوا ال: }نََزلَتْ  لَمَّ

 وفي. ُمعاذٍ  بنَ  َسْعدَ  يَْذُكرْ  ولَمْ  ،[2: الحجرات{ ]النبيِّ  َصْوتِ  فَْوقَ  أْصواتَُكمْ 

 .الَجنَّةِ  أْهلِ  ِمن َرُجلٌ  أْظهُِرنا بْينَ  يَْمِشي نَراهُ  فَُكنَّا: وزادَ : رواية

 لممس صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  558: الرقم أو الصفحة

 (.558) ومسلم ،(0650) البخاري أخرجه:  التخريج
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 ثَابِتَ  اْفتَقَدَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ِ، َرسولَ  يا: َرُجلٌ  فَقالَ  قَْيٍس، بنَ   في َجالًِسا فََوَجَدهُ  فأتَاهُ  ِعْلَمهُ، لكَ  أَْعلَمُ  أَنَا هللاَّ

ًسا بَْيتِِه، ،: فَقالَ  َشأْنَُك؟ ما: فَقالَ  َرْأَسهُ، ُمنَكِّ  َصْوتِ  فَْوقَ  َصْوتَهُ  يَْرفَعُ  كانَ  َشرٌّ

ُجلُ  فأتَى النَّاِر، أَْهلِ  ِمن وهو َعَملُهُ، َحبِطَ  فقَدْ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى النبيِّ   الرَّ

ةَ  فََرَجعَ : أَنَسٍ  بنُ  ُموَسى فَقالَ  وَكَذا، َكَذا قالَ  أنَّهُ  فأْخبََرهُ   ببَِشاَرةٍ  اآلِخَرةَ  الَمرَّ

 أَْهلِ  ِمن ولَِكنْ  النَّاِر، أَْهلِ  ِمن لَْستَ  إنَّكَ : له فَقُلْ  إلَْيِه، اْذهَبْ : فَقالَ  َعِظيَمٍة،

 .الَجنَّةِ 

 يالبخار صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0650: الرقم أو الصفحة

 النَّبيِّ  على قِدمَ  حابٍس، بنَ  األقَرعَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن الزبير

ُ  صلَّى ِ  رسولَ  يا: بَْكرٍ  أبو فقالَ  وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ  فقالَ  قوِمِه، على استعملهُ  هللاَّ

ِ، رسولَ  يا تَستعِملهُ  ال: عمرُ  ُ  صلَّى النَّبيِّ  عندَ  فتََكلَّما هللاَّ  حتَّى وسلَّمَ  علَيهِ  هللاَّ

 ما: عمرُ  فقالَ  خالفي، إالَّ  أردتَ  ما: ُعمرَ ل بَْكرٍ  أبو فقالَ  أصواتُهُما، ارتفعت

 أَْصَواتَُكمْ  تَْرفَُعوا اَل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا: اآليةَ  هِذهِ  فنزلَت: قالَ  خالفَكَ  أردتُ 

ُ  صلَّى النَّبيِّ  عندَ  تََكلَّمَ  إذا ذلِكَ  بعدَ  عمُر، فَكانَ : قالَ  النَّبِيِّ  َصْوتِ  فَْوقَ   هللاَّ

 يَستفِهَمهُ  حتَّى كالَمهُ  يسَمعْ  لم وسلَّمَ  علَيهِ 

 صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  الزبير بن عبدَّللا:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0066: الرقم أو الصفحة الترمذي

 النبيِّ  علَى تَِميمٍ  بَنِي ِمن َرْكبٌ  قَِدمَ  أنَّهُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن الزبير

رِ : بَْكرٍ  أبو فَقالَ  وسلََّم، عليه هللاُ  َصلَّى  قالَ  ُزَراَرةَ، بنِ  َمْعبَدِ  بنَ  القَْعقَاعَ  أمِّ

رِ  بَلْ : ُعَمرُ   قالَ  ِخاَلفِي، إالَّ  أَرْدتَ  ما: بَْكرٍ  أبو قالَ  َحابٍِس، بنَ  األْقَرعَ  أمِّ

 يَا: }ذلكَ  في نََزلَ فَ  أْصَواتُهَُما، اْرتَفََعتْ  حتَّى فَتََماَريَا ِخاَلفََك، أَرْدتُ  ما: ُعَمرُ 

ُموا ال آَمنُوا الَِّذينَ  أيُّها  .اْنقََضتْ  حتَّى[ 1: الحجرات{ ]تُقَدِّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الزبير بن عبدَّللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4067: الرقم أو الصفحة البخاري
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ْبقِ  عن النَّهيُ : الحديثِ  وفي مِ  السَّ  هللا صلَّى النبيِّ  على والرأيِ  بالقولِ  والتقدُّ

 هذا ويَنطبِقُ  األموِر، كلِّ  في وُحكِمه أْمِره انتظارِ  وضرورةُ  وسلَّم، عليه

 .مماتِه بعدَ  وسلَّم عليه هللا صلَّى ُسنتَّه على

 نوايا ومنه شيء، بكل هللا علم إحاطة على التأكيد اآليات في تكرر -7

ُ  يَْعلَمُ  قَدْ : وأقوالهم وأفعالهم المنافقين  ما يَْعلَمُ  قَدْ  لِواذاً  ِمْنُكمْ  يَتََسلَّلُونَ  الَِّذينَ  هللاَّ

ُ  َعلَْيهِ  مْ أَْنتُ   للتحذير األحوال هذه في هللا علم وبيان َعلِيمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َوهللاَّ

 .أمره مخالفة عن والزجر والوعيد

 ما:  فقلتُ !  عباسٍ  ابنَ  سألتُ  وفي الصحيح عن سماك بن الوليد أبو زميل

 لفقا:  قال!  به أتكلمُ  ما وهللاِ :  قلتُ  ؟ هو ما:  قال ؟ صدري في أجُده شيءٌ 

 حتى:  قال أحٌد، ذلك من نجا ما:  قال وضِحك،:  قال ؟ شكٍّ  من أشيءٌ :  لي

ا َشكٍّ  فِي ُكْنتَ  فَإِنْ }  وجل عز هللاُ  أنزل  يَْقَرُءونَ  الَِّذينَ  فَاْسأَلِ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلنَا ِممَّ

} :  فقلْ  شيئًا نفِسك في وجدتَ  إذا:  لي فقال:  قال اآلية،{ قَْبلِك ِمنْ  اْلِكتَابَ 

لُ  هُوَ   {َعلِيمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  َوهُوَ  َواْلبَاِطنُ  َوالظَّاِهرُ  َواآْلِخرُ  اأْلَوَّ

:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  زميل أبو الوليد بن سماك:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  1550: الرقم أو الصفحة داود أبي صحيح

 حسن إسناده

 المؤمنِيَن؛ ُصدورِ  في يُوسوسُ  الشَّيطانَ  أنَّ  إلى إشارةٌ : الَحديثِ  وفي --5

، فيها ليُلقي  بأسبابِ  واألْخذُ  تعالى هللاِ  إلى اللُّجوءُ  المؤِمنِ  على وأنَّه الشَّكَّ

 .والشُّكوكِ  الوساوسِ  هِذه ِمن السَّالمةِ 

ا نَْفِسه في َوَجدَ  إذا للُمؤمنِ  الِعالجِ  بيانُ : وفيه --2  الَعقيدةِ  في شّكً

 األمر أن على أَْمِرهِ  َعنْ  يُخالِفُونَ  الَِّذينَ  فَْليَْحَذرِ : تعالى بقوله الفقهاء احتج -8

 تبارك هللا ألن وسلم عليه هللا صلّى الرسول طاعة وجوب وعلى للوجوب

 تُِصيبَهُمْ  أَنْ : بقوله عليها بالعقاب وتوعد أمره، مخالفة من حذر قد وتعالى

 أمره ومخالفة. أمره امتثال فيجب مخالفته، فتحرم أَلِيمٌ  َعذابٌ  يُِصيبَهُمْ  أَوْ  فِْتنَةٌ 

 وتسلط هوالواأل والزالزل كالقتل الدنيا في العقوبة: أمرين أحد توجب
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 عليه هللا صلّى الرسول مخالفة بشؤم القلوب على والطبع الجائر، السلطان

 .اآلخرة في المؤلم الشديد والعذاب وسلم،

 .أمره بعد يخالفون أو أمره، عن يعرضون: معناه أَْمِرهِ  َعنْ  يُخالِفُونَ : وقوله

 حتى ، يفِ بالسَّ  الساعةِ  يدي بين بُِعثتُ  وفي الصحيح عن عبد َّللا بن عمر

 وُجِعلَ  ، ُرْمحي ِظلِّ  تحت ِرْزقي ُجِعلَ  و ، له شريكَ  ال وحده تعالى هللاُ  يُعبَدَ 

لُّ  غارُ  و الذُّ  منهم فهو بقومٍ  تشبَّه من و ، أمري خالفَ  من على الصَّ

 الجامع صحيح:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  عمر بن عبدَّللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة

( 0854) حديث قبل التضعيف بصيغة معلقاً  البخاري أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 1667) أحمد موصوالً  وأخرجه مختصراً،

 واإلرشادُ  والِعصياِن، والفُسوقِ  الُكفرِ  بأهلِ  التَّشبُّهِ  من التَّحذيرُ  :الحديثِ  وفي

 . والطَّاعةِ  اإليمانِ  بأهلِ  التَّشبُّهِ  إلى

 بأحوال العلم ومنه وعلما، وخلقا ملكا رضواأل السموات في ما جميع هلل -9

 بها، ويجازيهم القيامة، يوم بأعمالهم ويخبرهم به، يجازيهم فهو المنافقين،

 هلل الفائقة القدرة على دليل وهذا. وأحوالهم أعمالهم من شيء بكل عالم وهللا

 بعقاب، أو بثواب مجازاة من به يعامل فيما المكلف على واقتداره تعالى،

 .القضاء فصل تعالى له وأن ويعلنه، يخفيه بما وعلمه

 يومَ  َربَّنا نَرى هلْ  هللاِ، َرسولَ  يا: قُلنا وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

ونَ  هلْ : قال القياَمِة؟  فيها ليس صْحوٌ  بالظَّهيرةِ  الشَّمسِ  ُرؤيَةِ  في تُضارُّ

ونَ  هلْ : قال هللاِ، َرسولَ  يا ال: قُلنا: قال َسحاٌب؟  لَيلةَ  القَمرِ  ُرؤيةِ  في تُضارُّ

ونَ  ما: قال هللاِ، َرسولَ  يا ال: قُلنا: قال َسحاٌب؟ فيه لَيسَ  َصحوٌ  البَدرِ   تُضارُّ

ونَ  ال كما إالَّ  ُرؤيتِه في  نادى القياَمةِ  يومُ  كان إذا أَحِدِهما، ُرؤيةِ  في تُضارُّ

 وال َصنًما يَعبُدُ  كان أحدٌ  يَبقى فال تَعبُُد، كانتْ  ما أُمَّة كلُّ  لِيَْلَحقْ  أاَل : قال ُمنادٍ 

 هللاَ  يَعبُدُ  كان َمن ويَبقى النَّاِر، في يَتَساقَطوا حتَّى َذهَبوا إالَّ  ُصورةً  َوال َوثنًا

 َسرابٌ  كأنَّها َجهنَّمُ  تَْعِرضُ  ثُمَّ  الِكتاِب، أهلِ  وُغبَّراتُ  فاجٍر، أو بَرٍّ  ِمن َوحَده

: فيَقولونَ  تَعبُدوَن؟ ُكنتُم ما: فيَقولُ  اليَهوُد، تُْدعى ثُمَّ  بَعًضا، بَعُضها يَحِطمُ 
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 تُريدوَن؟ فما َولٍد، وال صاحبَةٍ  ِمن هللاُ  اتََّخذَ  ما َكَذْبتُم؛: فيَقولُ  هللاِ، ابنَ  ُعزيرَ 

 يَتَساقَطوا حتَّى فيَذهَبونَ ! تَِرُدوَن؟ أَفال: فيَقولُ  أَنفَُسنا، ظَلَْمنا ربَّنا: فيَقولونَ 

: فيَقولونَ  تَعبُدوَن؟ ُكنتُم ما: فيَقولُ  النَّصارى، تُدعى ثُمَّ  :قال النَّاِر؟ في

 ماذا: فيَقولُ  َولٍد، َوال صاحبَةٍ  ِمن هللاُ  اتَّخذَ  ما َكَذبتُم؛: فيَقولُ  هللاِ، ابنَ  الَمسيحَ 

 فيَذهَبوَن،! تَِرُدون؟ أَفال: فيَقولُ  أَنفَُسنا، ظَلَْمنا ربَّنا: فيَقولونَ  تُريدوَن؟

 لنا هللاُ  يَتبدَّى ثُمَّ  َوفاجٍر، بَرٍّ  ِمن هللاَ  يَعبُدُ  كان َمن فيَبقى النَّار، في ونفيَتَساقَط

لَ  فيها َرأيناه الَّتي صوَرتِه غيرِ  صوَرةٍ  في ٍة، أوَّ  لَِحقَت النَّاُس، أيُّها: فيَقولُ  مرَّ

ةٍ  ُكلُّ   النَّاَس، فاَرْقنا: نبياءُ األَ  إالَّ  يَومئِذٍ  يُكلُِّمه فاَل وبَقيتُم، تَعبُُد، كانتْ  ما أُمَّ

ةٍ  ُكلُّ  لَِحقتْ  أحَوَج، ُصحبَتِهم إلى ُكنَّا ونَحنُ   ربَّنا نَنتَِظرُ  تَعبُُد، كانتْ  ما أُمَّ

 بَينَُكم هل: فيَقولُ  ِمنَك، باهللِ  نَعوذُ : فيَقولونَ  َربُُّكم، أنا: فيَقولُ  نَعبُُد، ُكنَّا الَّذي

ون ساٍق، عن فيَكِشفُ  نََعم،: ونَ فيَقول تَعِرفونَها؟ آيةٌ  هللاِ  َوبينَ  ًدا فيَِخرُّ  ُسجَّ

نيا في يَسُجدُ  كان أحدٌ  يَبقى وال أَجمعيَن،  على إالَّ  نِفاقًا َوال ِرياءً  وال ُسمعةً  الدُّ

نا يُرفَعُ  ثُمَّ  قَفاه، على َخرَّ  يَسُجدَ  أنْ  أَراد ُكلَّما وأَخذ طَبٌَق، ظَهِره  َوُمسيئُنا، بَرُّ

لَ  فيها َرأيناهُ  الَّتي صوَرتِه في لَنا عاد َوقدْ  ٍة، أوَّ : فنَقولُ  َربُّكم، أنا: فيَقولُ  َمرَّ

 .نََعم

 كتاب تخريج:  المصدر|  اِللباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 على حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  601: الرقم أو الصفحة السنة

 ممسل شرط

ِ  َرسولَ  يا اقُْلنَ  وفي الصحيح عن أبي سعد الخدري  يَومَ  َربَّنَا نََرى هلْ  هللاَّ

: قُْلنَا َصْحًوا؟، َكانَتْ  إَذا والقََمرِ  الشَّْمسِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضاُرونَ  هلْ : قالَ  القِيَاَمِة؟

 في تَُضاُرونَ  كما إالَّ  يَوَمئٍذ، َربُِّكمْ  ُرْؤيَةِ  في تَُضاُرونَ  ال فإنَُّكمْ : قالَ  اَل،

 فَيَْذهَبُ  يَْعبُُدوَن، َكانُوا ما إلى قَْومٍ  ُكلُّ  لِيَْذهَبْ : ُمنَادٍ  يُنَاِدي: لَ قا ثُمَّ  ُرْؤيَتِِهما

لِيبِ  أْصَحابُ   ُكلِّ  وأَْصَحابُ  أْوثَانِِهْم، مع األْوثَانِ  وأَْصَحابُ  َصلِيبِِهْم، مع الصَّ

َ، يَْعبُدُ  كانَ  َمن يَْبقَى حتَّى آلِهَتِِهْم، مع آلِهَةٍ   ِمن وُغبََّراتٌ  فَاِجٍر، أوْ  بَرٍّ  ِمن هللاَّ

 ُكْنتُمْ  ما: لِْليَهُودِ  فيُقَالُ  َسَراٌب، َكأنَّهَا تُْعَرضُ  بَجهَنَّمَ  يُْؤتَى ثُمَّ  الِكتَاِب، أْهلِ 

ِ، اْبنَ  ُعَزْيرَ  نَْعبُدُ  ُكنَّا: قالوا تَْعبُُدوَن؟ ِ  يَُكنْ  لَمْ  َكَذْبتُْم،: فيُقَالُ  هللاَّ  واَل  َصاِحبَةٌ  هلِلَّ

 في فَيَتََساقَطُونَ  اْشَربُوا،: فيُقَالُ  تَْسقِيَنَا، أنْ  نُِريدُ : قالوا تُِريُدوَن؟ افَم ولٌَد،

 اْبنَ  الَمِسيحَ  نَْعبُدُ  ُكنَّا: فيَقولونَ  تَْعبُُدوَن؟ ُكْنتُمْ  ما: لِلنََّصاَرى يُقَالُ  ثُمَّ  َجهَنََّم،
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،ِ ِ  يَُكنْ  لَمْ  َكَذْبتُْم،: فيُقَالُ  هللاَّ  نُِريدُ : فيَقولونَ  تُِريُدوَن؟ فَما ولٌَد، واَل  َصاِحبَةٌ، هلِلَّ

َ  يَْعبُدُ  كانَ  َمن يَْبقَى حتَّى َجهَنََّم، في فَيَتََساقَطُونَ  اْشَربُوا: فيُقَالُ  تَْسقِيَنَا، أنْ   هللاَّ

 ،فَاَرْقنَاهُمْ : فيَقولونَ  النَّاُس؟ َذهَبَ  وقدْ  يَْحبُِسُكمْ  ما: لهمْ  فيُقَالُ  فَاِجٍر، أوْ  بَرٍّ  ِمن

 َكانُوا بما قَْومٍ  ُكلُّ  لِيَْلَحقْ : يُنَاِدي ُمنَاِديًا َسِمْعنَا وإنَّا اليَوَم، إلَْيهِ  ِمنَّا أْحَوجُ  ونَْحنُ 

 الَّتي ُصوَرتِهِ  غيرِ  ُصوَرةٍ  في الَجبَّارُ  فَيَأْتِيِهمُ : قالَ  َربَّنَا، نَْنتَِظرُ  وإنَّما يَْعبُُدوَن،

لَ  فِيهَا َرأَْوهُ  ٍة، أوَّ  إالَّ  يَُكلُِّمهُ  فال َربُّنَا، أْنتَ : فيَقولونَ  َربُُّكْم، أنَا: يَقولُ ف َمرَّ

 عن فَيَْكِشفُ  السَّاُق،: فيَقولونَ  تَْعِرفُونَهُ؟ آيَةٌ  وبْينَهُ  بْينَُكمْ  هلْ : فيَقولُ  األْنبِيَاُء،

ِ  يَْسُجدُ  كانَ  َمن ويَْبقَى ُمْؤِمٍن، ُكلُّ  له فَيَْسُجدُ  َساقِِه،  فَيَْذهَبُ  وُسْمَعةً، ِريَاءً  هلِلَّ

 ظَْهَريْ  بْينَ  فيُْجَعلُ  بالَجْسرِ  يُْؤتَى ثُمَّ  واِحًدا، طَبَقًا ظَْهُرهُ  فَيَُعودُ  يَْسُجَد، َكْيما

ِ، َرسولَ  يا: قُْلنَا َجهَنََّم،  َخطَاِطيفُ  عليه َمِزلَّةٌ، َمْدَحَضةٌ : قالَ  الَجْسُر؟ وما هللاَّ

: لَهَا يُقَالُ  بنَْجٍد، تَُكونُ  ُعقَْيفَاُء، َشْوَكةٌ  لَهَا ُمفَْلطََحةٌ  وَحَسَكةٌ  وَكاَللِيُب،

ْعَداُن، يِح، وَكاْلبَْرقِ  َكالطَّْرفِ  َعلَْيهَا الُمْؤِمنُ  السَّ  الَخْيلِ  وَكأََجاِويدِ  وَكالرِّ

َكاِب،  يَُمرَّ  حتَّى َجهَنََّم، نَارِ  في وَمْكُدوسٌ  َمْخُدوٌش، ونَاجٍ  ُمَسلٌَّم، فَنَاجٍ  والرِّ

، في ُمنَاَشَدةً  لي بأََشدَّ  أنتُمْ  فَما َسْحبًا، يُْسَحبُ  ُرهُمْ آخِ   ِمنَ  لَُكمْ  تَبَيَّنَ  قدْ  الَحقِّ

 َربَّنَا: يقولونَ  إْخَوانِِهْم، في نََجْوا، قدْ  أنَّهُمْ  َرأَْوا وإَذا لِْلَجبَّاِر، يَوَمئذٍ  الُمْؤِمنِ 

ُ  فيَقولُ  معنَا، ويَْعَملُونَ  عنَا،م ويَُصوُمونَ  معنَا، يَُصلُّونَ  َكانُوا إْخَوانُنَا،  هللاَّ

مُ  فأْخِرُجوهُ، إيَمانٍ  ِمن ِدينَارٍ  ِمْثقالَ  قَْلبِهِ  في وَجْدتُمْ  فَمن اْذهَبُوا،: تََعالَى  ويَُحرِّ

 ُ  وإلَى قََدِمِه، إلى النَّارِ  في َغابَ  قدْ  وبَْعُضهُمْ  فَيَأْتُونَهُمْ  النَّاِر، علَى ُصَوَرهُمْ  هللاَّ

 فَمن اْذهَبُوا: فيَقولُ  يَُعوُدوَن، ثُمَّ  َعَرفُوا، َمن فيُْخِرُجونَ  َساقَْيِه، أْنَصافِ 

 ثُمَّ  َعَرفُوا، َمن فيُْخِرُجونَ  فأْخِرُجوهُ، ِدينَارٍ  نِْصفِ  ِمْثقالَ  قَْلبِهِ  في وَجْدتُمْ 

ةٍ  ِمْثقالَ  قَْلبِهِ  في وَجْدتُمْ  فَمن اْذهَبُوا: فيَقولُ  يَُعوُدوَن،  فأْخِرُجوهُ، انٍ إيمَ  ِمن َذرَّ

قُونِي لَمْ  فإنْ : َسِعيدٍ  أبو قالَ  َعَرفُوا َمن فيُْخِرُجونَ  َ  إنَّ : }فَاْقَرُؤوا تَُصدِّ  ال هللاَّ

ةٍ  ِمْثقالَ  يَْظلِمُ   النَّبِيُّونَ  فَيَْشفَعُ  ،[41: النساء{ ]يَُضاِعْفهَا َحَسنَةً  تَكُ  وإنْ  َذرَّ

 ِمنَ  قَْبَضةً  فَيَْقبِضُ  َشفَاَعتِي، بَقِيَتْ : بَّارُ الجَ  فيَقولُ  والُمْؤِمنُوَن، والَماَلئَِكةُ 

 َماءُ : له يُقَالُ  الَجنَِّة، بأَْفَواهِ  نَهَرٍ  في فيُْلقَْونَ  اْمتُِحُشوا، قَدِ  أْقَواًما فيُْخِرجُ  النَّاِر،

ْيِل، َحِميلِ  في الِحبَّةُ  تَْنبُتُ  كما َحافَتَْيهِ  في فَيَْنبُتُونَ  الَحيَاِة،  إلى أَْيتُُموهَارَ  قدْ  السَّ

ْخَرِة، َجانِبِ   أْخَضَر، كانَ  منها الشَّْمسِ  إلى كانَ  فَما الشََّجَرِة، َجانِبِ  وإلَى الصَّ

 في فيُْجَعلُ  اللُّْؤلُُؤ، َكأنَّهُمُ  فَيَْخُرُجونَ  أْبيََض، كانَ  الظِّلِّ  إلى منها كانَ  وما

ْحَمِن، ُعتَقَاءُ  هَُؤاَلءِ : الَجنَّةِ  أْهلُ  لُ فيَقو الَجنَّةَ، فَيَْدُخلُونَ  الَخَواتِيُم، ِرقَابِِهمُ   الرَّ
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 َرأَْيتُمْ  ما لَُكمْ : لهمْ  فيُقَالُ  قَدَُّموهُ، َخْيرٍ  واَل  َعِملُوهُ، َعَملٍ  بغيرِ  الَجنَّةَ  أْدَخلَهُمُ 

 .معهُ  وِمْثلَهُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي
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